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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano passa por diversas mudanças de características físicas, 

cognitivas, afetivas e sociais ao longo de sua vida, sendo que tais mudanças são 

determinadas biologicamente e influenciadas pelo ambiente. O ambiente ao qual os 

indivíduos são expostos varia de pessoa para pessoa, porém, as mudanças 

biológicas são comuns a todos. Por isso, durante o ciclo de vida, todos apresentam 

características peculiares que permitem identificar se o indivíduo é um bebê, uma 

criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. 

O processo de mudanças pelo qual o ser humano passa ao longo da vida 

é denominado de desenvolvimento. Trata-se de um processo contínuo que se inicia 

na concepção e termina somente com a morte. Um método freqüentemente utilizado 

para se identificar o nível de desenvolvimento é a categorização por idade 

cronológica (GALLAHUE & OZMUN, 2005) através da divisão de grupos por faixas 

etárias. Porém, GALLAHUE e OZMUN (2005) alertam para que, ao utilizar esse 

método, deve-se estar consciente de que faixas etárias são escalas de tempo 

aproximadas, nas quais determinados comportamentos podem ser observados.  

Segundo TANI, MANOEL, KOKUBUN e PROENÇA (1988), o 

comportamento humano é um sistema complexo que possui vários elementos dos 

domínios cognitivo, afetivo-emocional e motor, todos em interação. Nesse sistema, o 

comportamento motor tem papel fundamental, pois é através dos movimentos que 

ocorre a interação do ser humano com o ambiente. 

Além do processo de desenvolvimento, no decorrer da vida existem 

mudanças no comportamento motor que são decorrentes de um outro processo 

denominado de aprendizagem motora. Ela se refere a um conjunto de processos 

associados à prática ou experiência que conduzem a mudanças relativamente 

permanentes na capacidade para executar movimentos (SCHMIDT & LEE, 1999). 

Sabe-se que todos possuem a capacidade de aprender, mas é possível 

perceber diferenças entre a aprendizagem de uma nova habilidade executada por 

uma criança, por um adulto e por um idoso. Isso ocorre em virtude de as 

características morfofuncionais, os estados mentais que dão significado à ação e a 
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rede de estruturas mentais associada à produção de determinada habilidade serem 

distintas em cada idade (MANOEL, 2005).  

Um elemento fundamental para que a aprendizagem de uma habilidade 

motora ocorra é a prática. Segundo TANI (1999), a prática é o processo de 

exploração de diversas possibilidades de solução de um problema motor até se 

alcançar uma estabilidade num conjunto de soluções para se alcançar o objetivo. Ela 

envolve um esforço consciente de organização, execução, avaliação e modificação 

das ações motoras a cada execução. 

Pelo fato de os indivíduos apresentarem diferentes características ao 

longo da vida, o que possivelmente interferiria no processo de aprendizagem, alguns 

pesquisadores se preocuparam em investigar os efeitos de diferentes estruturas de 

prática na aprendizagem de habilidades motoras em função da idade. Pesquisas de 

revisão de literatura compararam e analisaram os resultados de estudos realizados 

com crianças e adultos (SHAPIRO & SCHMIDT, 1982; LEE, MAGILL & WEEKS, 

1985; VAN ROSSUM, 1990; BARREIROS, 1992). Suas conclusões apontaram que a 

prática variada aleatória proporciona efeitos positivos nas crianças, e que com os 

adultos, o mesmo efeito não ocorre.  

Interessante destacar que tais pesquisas focalizaram idade de forma 

independente, ou seja, as análises foram feitas acerca de estudos que não utilizaram 

um mesmo delineamento experimental com indivíduos de diferentes idades, o que 

limita a comparação de seus resultados. 

Perante essa limitação, alguns autores se preocuparam em utilizar uma 

mesma metodologia para investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática em 

indivíduos de diferentes idades. Nas pesquisas de BARREIROS (1994) e POLLOCK 

e LEE (1997), os quais realizaram investigações com crianças e adultos, os 

resultados mostraram efeitos superiores da prática variada aleatória frente à prática 

variada em blocos na aprendizagem de crianças, porém os resultados foram 

controversos com adultos. DOUVIS (2005) comparou a prática variada aleatória e a 

prática constante. Seus resultados mostraram que a prática variada promoveu 

superior aprendizagem em crianças quando comparada com jovens. CARNAHAN, 

VANDERVOORT e SWANSON (1993) e SHEA, PARK e BRADEN (2006) realizaram 

pesquisas comparando a aprendizagem de adultos e idosos. Os resultados 
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mostraram que não houve superioridade da prática variada aleatória em adultos e, 

em idosos, apenas o primeiro estudo encontrou efeitos positivos dessa estrutura de 

prática.  

Como se pode verificar, os resultados desses estudos em conjunto 

apresentam-se inconclusivos. Entretanto, eles apresentam um outro aspecto que 

chama a atenção: eles foram baseados em modelos que explicam a aprendizagem 

motora como um processo finito (SCHMIDT, 1975; SHEA & MORGAN, 1979). E, 

portanto, apresentam a limitação de serem incapazes de explicar a aprendizagem 

como um processo contínuo em que novas habilidades são adquiridas a partir 

daquelas já existentes.  

Essa limitação tem levado à realização de um outro conjunto de 

investigações acerca dos efeitos da estrutura de prática na aprendizagem de 

habilidades motoras: são os estudos sobre o processo adaptativo em aprendizagem 

motora (CORRÊA, 2001; CORRÊA, BENDA & TANI, 2001; CORRÊA, BENDA, 

MEIRA JÚNIOR & TANI, 2003; BARROS, 2006; PINHEIRO & CORRÊA, 2007; 

CORRÊA, 2007; TERTULIANO, 2007; WALTER, 2007).  

Esses estudos têm investigado as seguintes estruturas de prática: 

constante, variada aleatória, constante seguida de variada aleatória, variada aleatória 

seguida de constante e, constante seguida de variada por blocos. De modo geral, os 

resultados têm mostrado que a prática constante seguida pela prática aleatória 

promove uma melhor adaptação a novas situações. Entretanto, dois aspectos dessas 

pesquisas chamam a atenção, o primeiro é que há apenas um estudo realizado com 

adultos (PAROLI, 2004), no qual a prática constante seguida pela prática variada por 

blocos foi considerada melhor do que a prática constante seguida pela prática 

variada aleatória. Além disso, não há estudos realizados com idosos em pesquisas 

acerca de estrutura de prática no processo adaptativo. E, por fim, nenhum estudo 

investigou a aprendizagem de indivíduos de diferentes idades perante um único 

delineamento.  

O segundo dado interessante dessas pesquisas é que a maior parte delas 

utilizou tarefas de timing coincidente como tarefa de aprendizagem. Isso porque 

tarefas dessa natureza refletem tarefas do “mundo real” e, por conseguinte, 

possibilitam a validade ecológica da situação experimental. Esse pensamento tem 
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levado à realização de várias pesquisas envolvendo tanto os efeitos da estruturação 

da prática quanto aqueles da idade na aprendizagem de habilidades motoras (BARD, 

FLEURY, GAGNON, 1990; FERRAZ, 1992; FLEURY & BARD, 1985; SANTOS & 

TANI, 1995; SANTOS, CORRÊA et al., 2005). Os resultados têm apontado relação 

entre o desempenho em tarefas de timing coincidente e os efeitos da idade e da 

estrutura de prática na aprendizagem de habilidades motoras.  

Diante do exposto, o presente trabalho investigou os efeitos de diferentes 

estruturas de prática no processo adaptativo da aprendizagem de uma tarefa de 

timing coincidente em função da idade. 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Efeitos de diferentes estruturas de prática na aprendizagem motora 

de indivíduos de diferentes idades 

             

No que diz respeito à estrutura de prática, a maioria dos estudos em 

Aprendizagem Motora tem sido realizada com base na teoria de esquema 

(SCHMIDT, 1975), testando a hipótese da variabilidade de prática (MOXLEY, 1979), 

e nas proposições acerca do princípio da interferência contextual (SHEA & 

MORGAN, 1979), testando diferentes estruturas de prática variada. 

A primeira revisão de literatura que aborda os efeitos de diferentes 

estruturas de prática na aquisição de habilidades motoras foi realizada por SHAPIRO 

e SCHMIDT (1982). Eles verificaram que adultos e crianças apresentavam diferentes 

desempenhos quando submetidos à prática variada. Especificamente, verificou-se 

que as investigações com crianças tiveram resultados que deram sustentação à 

teoria de esquema e à hipótese da variabilidade da prática; já os estudos com 

adultos apresentaram resultados inconsistentes. Os autores concluíram que os 

efeitos da variabilidade de prática eram mais positivos em crianças, pois as 

especificações dos parâmetros (esquema) ainda estariam em fase de formação, e 

provavelmente os adultos tinham um esquema já desenvolvido para tarefas simples.  

 Em seu trabalho de revisão, LEE, MAGILL e WEEKS (1985) analisaram 

12 estudos realizados com adultos e 8 estudos realizados com crianças. De acordo 
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com os autores, nos estudos realizados com crianças houve consistência nos 

resultados, corroborando as predições da teoria de esquema. Mas, os autores 

também verificaram que não houve um consenso com relação às pesquisas 

realizadas com adultos, e concluíram que com sujeitos adultos as predições da teoria 

apenas se sustentavam quando a estrutura de prática utilizada era a variada 

aleatória. Além disso, os autores questionaram a teoria por não apresentar nenhuma 

consideração sobre como a estrutura da prática poderia alterar o efeito da 

variabilidade em sujeitos de diferentes idades cronológicas. 

VAN ROSSUM (1990) realizou uma revisão com 63 estudos, sendo 73 

experimentos diferentes realizados entre os anos de 1975 e 1987. Deles, 48 foram 

realizados com sujeitos adultos e 25 com crianças. De acordo com o autor, metade 

dos estudos não pôde ser considerada já que não se verificou evidências de 

aprendizagem durante a prática. Além disso, os estudos restantes apresentaram uma 

sustentação limitada para as predições da hipótese. Portanto, o conjunto de 

resultados não confirmou as predições sobre a variabilidade da prática, tanto para 

crianças quanto para adultos.  

Em 1992, BARREIROS realizou uma revisão de 39 estudos, nos quais 24 

foram realizados com adultos e 15 com crianças. Ao investigar os efeitos da 

interferência contextual, ele verificou que não era possível realizar uma comparação 

de resultados obtidos em sujeitos de diferentes idades já que a maioria dos estudos 

realizados sob essa abordagem utilizou basicamente amostras de adultos. Já as 

predições da teoria de esquema foram sustentadas tanto nos estudos realizados com 

crianças quanto com adultos, porém não houve uma tendência uniforme dos 

resultados. 

Em síntese, apesar de as conclusões desses quatro trabalhos de revisão 

serem diferentes e, portanto, não possibilitarem generalização do efeito da 

variabilidade da prática na aprendizagem motora, parece haver uma tendência de a 

prática variada ser mais efetiva em crianças do que em adultos. Porém, é arriscado 

comparar os resultados (adultos X crianças) dos estudos analisados já que nenhum 

desses estudos investigou simultaneamente a aprendizagem de indivíduos adultos e 

crianças perante as mesmas condições experimentais (procedimentos 

metodológicos, tarefas e variáveis). Por não haver, até então, pesquisas realizadas 
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com adultos e crianças simultaneamente e sob um mesmo procedimento 

experimental, BARREIROS (1994) fez um estudo focalizando esses dois grupos.  

Participaram desse estudo, 48 crianças (5,3 anos) e 48 adultos (20,3 

anos), os quais foram divididos em quatro diferentes grupos: controle (n=6), prática 

constante (n=14), prática variada em série (n=14) e prática variada aleatória (n=14). 

A tarefa utilizada foi a de precisão, utilizando o movimento de lançar, que consistia 

em propulsionar um pequeno projétil ao longo de um perfil de alumínio com o objetivo 

de atingir um alvo colocado a diferentes distâncias (100, 120, 140, 180 e 200 cm). O 

experimento contou com 4 fases, determinação do nível inicial, aquisição (35 

tentativas em 7 blocos com 10 minutos de pausa), transferência (160 cm e 220 cm), 

e retenção (10 minutos e 24 horas). As medidas de desempenho utilizadas foram os 

erros absoluto e variável. Os resultados apontaram que os sujeitos adultos não 

apresentaram diferença significante entre os grupos, em nenhuma das principais 

fases do experimento. Já as crianças apresentaram um resultado diferente: houve 

uma superioridade do grupo de prática variada aleatória na retenção após 24 horas e 

na transferência, enquanto que o grupo de prática variada em série foi superior na 

retenção após 10 minutos.  

Desse modo, verificou-se que em adultos, os efeitos da variação das 

condições de prática não foram significativos e, por isso, não estavam de acordo com 

a hipótese da variabilidade da prática. E em crianças, a superioridade da prática 

variada foi verificada de acordo com a hipótese da variabilidade da prática e do efeito 

da interferência contextual. O autor concluiu que os processos de aprendizagem 

eram distintos em crianças e adultos, sendo que nas crianças, durante a prática, 

ocorreria construção do esquema e, nos adultos, reorganização de esquema pré-

existente. 

Outros autores também têm mostrado interesse em verificar o efeito de 

diferentes estruturas de prática em sujeitos de diferentes idades. CARNAHAN e 

colaboradores (1993) verificaram que havia muitas pesquisas interessadas no 

impacto da idade na performance motora, mas na área de Aprendizagem Motora, o 

mesmo não ocorria. Segundo os autores, independentemente da existência de um 

mecanismo de capacidade limitada ou de um processamento geral mais lento, a 

desempenho e a aprendizagem de habilidades motoras de idosos poderiam ser 
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afetadas pela estrutura de prática de forma diferente comparados aos adultos. Por 

isso, compreender melhor como os idosos adquirem, retêm e transferem habilidades 

motoras é necessário para otimizar seu desempenho ao realizar uma atividade 

motora. 

A pesquisa contou com três experimentos os quais testaram a estrutura de 

prática (experimento 1) e conhecimento de resultados (experimentos 2 e 3), sendo, 

desse modo, o primeiro de maior interesse para esta revisão. O objetivo do 

experimento 1 foi testar se a aprendizagem motora era facilitada pela prática 

aleatória na população idosa. Participaram da pesquisa 24 jovens (média de 24 anos 

de idade) e 24 idosos (média de 75 anos de idade). A tarefa consistia em pressionar 

uma determinada seqüência com 4 teclas do teclado numérico de um computador o 

mais rápido possível. Metade dos sujeitos praticou de forma aleatória 3 diferentes 

seqüências de movimento, e a outra metade, a prática das 3 seqüências foi 

organizada em blocos. O experimento contou com a fase de aquisição, na qual 60 

tentativas foram realizadas, e com a fase de retenção, realizada 10 minutos após a 

aquisição. Essa última consistiu de 4 tentativas de cada uma das 3 seqüências 

organizadas em blocos (retenção bloco 1), seguido por 4 tentativas de cada 

seqüência organizadas de forma aleatória (retenção bloco 2). Foram analisados o 

tempo de reação e o tempo de movimento.  

Os resultados indicaram que em ambas as fases (aquisição e retenção), 

como esperado, os jovens foram mais rápidos do que os idosos. Durante a fase de 

aquisição, nenhum grupo foi afetado pela estrutura de prática. Na fase de retenção,  

não houve efeito da estrutura de prática para os jovens. Entretanto, o grupo de 

prática aleatória dos idosos, apenas no padrão seqüencial mais complexo, realizou a 

tarefa na fase de retenção mais rapidamente que o grupo de prática em blocos. Os 

autores consideram os resultados do experimento inconclusivos em relação ao efeito 

da estrutura de prática em diferentes idades e, que provavelmente, a simplicidade da 

tarefa tenha limitado o efeito da interferência contextual. 

POLLOCK e LEE (1997) também realizaram uma pesquisa com sujeitos 

de diferentes idades simultaneamente. Participaram do experimento 24 crianças (7 

anos), 24 adultos (24,3 anos) que foram divididos em grupo de prática em blocos 

(n=12) e grupo de prática aleatória (n=12). A tarefa utilizada foi a de precisão: 
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lançamento de disco contra barreiras elásticas (bumpers) de diferentes tamanhos 

(12, 16 e 20 cm) para que, no retorno o sujeito acertasse o alvo ou alcançasse o 

ponto mais perto possível dele. O experimento foi dividido em fase de aquisição (90 

tentativas), transferência (2 testes de 10 tentativas) e retenção (15 tentativas). Como 

medida de desempenho utilizou-se a média e o desvio padrão dos pontos. Na análise 

dos resultados, em sujeitos adultos, o grupo de prática por blocos apresentou 

melhores desempenhos na aquisição, enquanto que o grupo de prática aleatória foi 

melhor nas fases de transferência e retenção. Nas crianças, não houve diferença 

significante entre os grupos na fase de aquisição e, assim como em sujeitos adultos, 

o grupo de prática aleatória foi superior nas fases de transferência e retenção. Os 

resultados estiveram, então, de acordo com as predições relativas ao efeito da 

interferência contextual, tanto para o grupo de crianças quanto para o grupo de 

adultos. 

O efeito da prática variada na aprendizagem do movimento de forehand do 

tênis em crianças e jovens foi testado por DOUVIS (2005). A variabilidade de prática 

foi dada pela alternância dos alvos e pela distância entre o ponto de execução e o 

alvo.  Participaram dessa pesquisa 40 crianças (9-10 anos) e 40 adultos jovens (18-

19 anos), que foram divididos em quatro grupos cada (alvo não específico, 1 alvo, 4 

alvos e 5 alvos). Na fase de aquisição, os sujeitos participaram de 18 sessões 

durante 40 dias (3 vezes por semana durante uma hora cada sessão). O teste de 

transferência foi realizado 72 horas após o último dia da fase de aquisição. Os 

resultados mostraram que os jovens executaram a tarefa com mais precisão do que 

as crianças. As crianças dos grupos de prática variada tiveram um desempenho 

melhor do que as crianças dos grupos de prática constante e de prática sem alvo. Já 

para os jovens não houve diferença significante entre o grupo de prática constante e 

o grupo de prática variada de 4 alvos, mas o grupo de prática variada de 5 alvos foi 

significantemente superior que o de prática constante. O autor concluiu que os 

resultados estão de acordo com a hipótese da variabilidade da prática, porém, 

parece que as crianças têm mais a ganhar com prática variada do que os adultos. 

SHEA et al. (2006) realizaram um estudo para determinar se idosos 

organizavam seqüências longas de movimento com a mesma eficiência de adultos 

jovens. A tarefa era mover uma alavanca tão rapidamente quanto possível para alvos 
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seqüencialmente projetados numa mesa. Em vários estágios durante a prática, 

blocos de prática aleatória foram inseridos entre as seqüências de blocos repetidos. 

Testes de retenção de seqüências aleatórias e de seqüências repetidas foram 

administrados depois de 24 horas. Os resultados indicaram que os adultos jovens 

executaram a seqüência repetida mais rápido que os idosos e que essa diferença 

aumentou com a prática. Nos testes de retenção, não houve diferença no tempo de 

resposta para o bloco de seqüência aleatória, mas os jovens foram mais rápidos que 

os idosos quando a seqüência repetida era usada. A análise da estrutura da 

seqüência indicou que os idosos não organizam suas respostas dentro de 

subseqüências tão eficientemente quanto os jovens. A dificuldade dos idosos para 

otimizar seqüências de movimentos organizados pode contribuir para retardar a 

produção de movimentos seqüenciais.  

Em suma, pode-se verificar nos estudos com comparação de idades uma 

consistência de resultados acerca do efeito positivo da variabilidade de prática e da 

interferência contextual para as crianças. Por outro lado, o mesmo efeito não ocorreu 

para os adultos, pois os resultados, em sua maioria, não confirmaram o princípio da 

interferência contextual e houve apenas uma confirmação parcial (DOUVIS, 2005). 

Já com os idosos, apenas duas pesquisas foram realizadas e seus resultados foram 

contraditórios. 

Assim, pode-se concluir que os resultados apresentados tanto nos estudos 

de revisão de literatura quanto naqueles que realizaram suas pesquisas comparando 

indivíduos de diferentes idades perante um mesmo delineamento experimental foram 

semelhantes. De modo geral, os estudos não confirmaram as predições da hipótese 

da variabilidade da prática tampouco as predições do princípio de interferência 

contextual para os adultos, mas, por outro lado, a maioria dos estudos confirmou as 

predições para as pesquisas realizadas com crianças. Desse modo, parece haver 

uma tendência de que a variabilidade da prática tem efeitos mais eficientes na 

aprendizagem de crianças.  

Essa tendência está de acordo com VAN ROSSUM (1987), o qual afirmou 

que a variação das condições de prática e/ou do nível de interferência contextual 

introduzidos na fase de aquisição apenas produziria efeitos positivos em níveis de 
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desenvolvimento em que claramente está em curso a formação do esquema, que é o 

caso das crianças.  

Porém, é importante ressaltar que são poucas as pesquisas que utilizaram 

um mesmo delineamento para testar o efeito da estrutura de prática em indivíduos de 

diferentes idades. E que há ainda menos pesquisas realizadas sobre os efeitos de 

diferentes estruturas de prática com idosos. 

Além disso, outro aspecto chama a atenção nessas pesquisas é o fato de 

as mesmas terem sido conduzidas com base na teoria de esquema e no princípio de 

interferência contextual, os quais têm sido foco de inúmeras críticas nos últimos anos 

(NEWELL, 2003), dentre os quais estão aquelas relacionadas às suas limitações 

para explicar o processo de aprendizagem (CORRÊA & TANI, 2005). Isso tem 

implicado na realização de um outro conjunto de pesquisas acerca dos efeitos de 

diferentes estruturas de prática na aprendizagem de habilidades motoras, como 

segue.  

 

2.2 O processo adaptativo de aprendizagem motora e a estruturação da 

prática 

 

Proposições teóricas e abordagens correntes de aprendizagem motora 

(SCHMIDT, 1975; SHEA & MORGAN, 1979) têm explicado o processo de aquisição 

de habilidades motoras como um processo finito, que termina com a estabilização do 

desempenho e, além disso, a automatização do movimento é tida como a última 

etapa desse processo, alcançada por meio da diminuição do erro obtida por meio da 

prática e de feedback negativo. Essas proposições, cujo processo de aquisição de 

habilidades motoras é baseado em feedback negativo, ou seja, voltado para a 

redução de erros, manutenção da estabilidade no sentido de diminuição de 

discrepâncias, são capazes de explicar apenas a aquisição e a manutenção de uma 

estrutura da habilidade, por isso são consideradas modelos de equilíbrio (TANI, 

1989, 1995).  

Contudo, é importante ressaltar que uma das principais características do 

seres vivos é a sua capacidade de alcançar estados mais complexos de organização. 

Essa capacidade ocorre, num primeiro momento, através de processos de feedback 



 11

negativo que direcionam o sistema para um estado de estabilidade funcional e 

estrutural. Porém, esse é um estado provisório, pois como os seres vivos estão em 

contínua troca com o meio ambiente que, por sua vez, está em constante mudança, 

eles estão sujeitos a perturbações (do ambiente ou do próprio sistema) que podem 

quebrar a sua estabilidade, provocadas por processos de feedback positivo 

(produzem instabilidade ou aumento de desorganização). Existem duas formas de se 

lidar frente a essas perturbações, uma é pelo processo de manutenção da 

estabilidade; e, a outra é utilizando a instabilidade causada pela perturbação para se 

criar uma nova organização. Neste último caso, considera-se que a estabilização 

ocorre em um estado superior de complexidade, com a formação de uma nova 

estrutura (TANI, CORRÊA, BENDA, MANOEL, 2005). 

Dessa forma, em Aprendizagem Motora, os modelos baseados em 

feedback negativo são incapazes de explicar a formação de novas estruturas a partir 

daquelas já existentes. E, assim, também não conseguem explicar a aprendizagem 

motora como um processo dinâmico e de complexidade crescente (TANI, 2000; 

CORRÊA, 2001).  

Por outro lado, TANI (1989, 1995, 2000, 2005a) têm proposto um modelo 

denominado de processo adaptativo, o qual procura explicar a aquisição de 

habilidades motoras além da estabilização do desempenho. O processo adaptativo 

refere-se à formação de estruturas mais complexas a partir daquelas já existentes, 

mediante uma quebra de estabilidade, e a instabilidade gerada é seguida por outro 

regime de estabilidade, porém, em um nível superior de complexidade.  

Nesse modelo, a aprendizagem motora envolve duas fases: estabilização 

e adaptação. Na fase de estabilização ocorre a estabilidade funcional através de 

feedback negativo. Ela implica na padronização espacial e temporal da habilidade 

motora. Assim, os movimentos que no início são imprecisos e inconsistentes, 

gradualmente vão se tornando padronizados, coordenados e precisos. Quando 

ocorre estabilização do desempenho, infere-se então que houve a formação da 

estrutura da habilidade. 

Segundo TANI (1995, 2005b), quando o desempenho estabiliza, infere-se 

que houve a formação de uma estrutura de controle. Essa estrutura, que tem sido 

denominada de programa de ação organizado hierarquicamente, é formada por dois 
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níveis de organização: macro e micro. A macroestrutura é orientada à ordem e à 

consistência, e resulta da interação dos componentes da ação e dá origem ao padrão 

do movimento. A microestrutura é orientada à desordem e à variabilidade, e garante 

a flexibilidade ao programa de ação, resultando na variabilidade nos padrões de 

movimento. Assim, a macroestrutura e a microestrutura garantem, respectivamente, 

consistência e flexibilidade, características básicas de uma ação habilidosa. 

Para que um indivíduo se adapte a novas situações ou novas tarefas 

motoras, é necessário modificar a estrutura de habilidades já adquiridas. Mas, para 

isso, é essencial que os padrões de movimento possuam características flexíveis. 

TANI (1989) ressalta que as habilidades motoras apresentam um aspecto invariável, 

que define o padrão característico da habilidade, e um aspecto variável, que permite 

o ajuste dos movimentos às diferentes perturbações.  

Já na fase de adaptação, ocorre uma quebra da estabilidade, causada por 

uma perturbação (novas situações ou tarefas motoras), e há a busca pela adaptação 

com base em habilidades já adquiridas. Quando a perturbação é pequena, dentro da 

previsibilidade do sistema, a adaptação pode ocorrer pela própria flexibilidade 

inerente à estrutura, ou seja, pela mudança de parâmetros da habilidade. Porém, há 

perturbações em que não há condições de se adaptar, pois estão fora da 

previsibilidade do sistema e exigem uma reorganização na estrutura da habilidade, 

alcançada num nível superior de complexidade. E há, ainda, um terceiro tipo de 

adaptação, quando uma reorganização de estrutura não é suficiente, ocorre, então, 

um processo de auto-organização, com o surgimento de estruturas completamente 

novas (TANI, 2005). 

Enfim, a aquisição de habilidades motoras pode ser entendida, então, 

como sucessivos ciclos de instabilidade-estabilidade sem um fim definido, que 

modifica o comportamento motor humano e, conseqüentemente, leva ao aumento de 

complexidade (CATTUZZO, 2007).  

A partir desse referencial teórico, algumas investigações sobre os efeitos 

de diferentes estruturas de prática no processo adaptativo na aquisição de 

habilidades motoras foram realizadas, nas quais as seguintes estruturas foram 

testadas: constante, variada aleatória, constante seguida pela variada aleatória, 

variada aleatória seguida pela constante e constante seguida por variada por blocos. 
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TANI (1989) testou a hipótese de que para se adquirir esses padrões de 

movimento flexíveis a fim de se obter uma melhor adaptação, seria preciso 

proporcionar uma variabilidade de prática durante a fase de estabilização. Foram 

realizados, então, dois experimentos utilizando-se sujeitos de diferentes idades. Em 

ambos os experimentos a tarefa utilizada foi a de coordenação bi-manual, porém a 

complexidade da tarefa foi adaptada às características dos sujeitos, foi dada uma 

tarefa mais complexa aos adultos do que às crianças. A variabilidade da prática foi 

referente à seqüência de movimentos. 

No primeiro experimento, participaram 32 universitárias divididas em 2 

grupos, o controle (prática constante) e o experimental (prática variada aleatória). O 

experimento constou de duas fases, a fase de estabilização (25 tentativas) e a fase 

de adaptação (20 tentativas) e as medidas utilizadas foram o tempo de execução e o 

número de erros. Os resultados permitiram verificar que, com relação aos erros de 

execução, não houve efeito da variabilidade de prática no processo adaptativo. Com 

relação ao tempo de execução, o grupo de prática variada precisou de mais tempo 

para realizar a tarefa ao longo da fase de estabilização, porém, logo na primeira 

tentativa da fase de adaptação, realizou a tarefa num tempo menor que o grupo de 

prática constante. Mas é importante destacar que nas demais tentativas da fase de 

adaptação, não houve diferença entre os grupos.  

No segundo experimento, participaram 28 crianças que foram divididas em 

dois grupos, grupo controle (prática constante) e grupo experimental (prática 

variada). Foram realizadas 20 tentativas na fase de estabilização e 10 tentativas na 

fase de adaptação. As medidas de desempenho foram as mesmas utilizadas no 

primeiro experimento (tempo e erro de execução). Os resultados apontaram que não 

houve diferença significante entre os grupos, com relação aos erros de execução. No 

que se refere ao tempo de execução, foi encontrada uma diferença significante no 

último bloco da fase de estabilização, no qual o grupo controle foi mais rápido do que 

o grupo experimental, porém, essa diferença não se manteve no primeiro bloco da 

fase de adaptação. Esse resultado possibilitou o autor inferir que o grupo de prática 

constante, apesar de obter um melhor desempenho durante a fase de estabilização, 

adquiriu uma estrutura mais rígida, dificultando sua adaptação, já o grupo de prática 

variada, não foi tão perturbado quando a nova tarefa foi apresentada.  
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Esses resultados permitiram o autor confirmar parcialmente a hipótese de 

que a variabilidade de prática possibilitou a formação de padrões flexíveis que melhor 

se adaptam às novas tarefas motoras. 

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

aleatória e constante no processo adaptativo na aprendizagem do arremesso de 

dardo de salão. Participaram do estudo 39 crianças que foram distribuídas em quatro 

grupos: prática constante, prática aleatória, prática constante-aleatória, e prática 

aleatória-constante. O experimento foi realizado em 2 fases: estabilização (com 

manipulação da variável independente – tipo de prática) e adaptação (condição 

diferente da fase anterior, mas igual para todos os grupos), e envolveu dois tipos de 

arremesso (com empunhadura comum e com empunhadura “profissional”). A tarefa 

consistia em arremessar um dardo de salão a um alvo circular, com o objetivo de 

acertar o seu centro. Esse alvo continha onze áreas que assumiam pontuação de um 

a onze, da extremidade para o centro. Foram executadas 108 tentativas na fase de 

estabilização e 36 tentativas na fase de adaptação. A variável manipulada na fase de 

estabilização foi a distância do local de arremesso ao alvo (2,00; 2,60; 3,20 metros).  

Os resultados mostraram efeitos semelhantes para as práticas constante, 

aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante, tanto na fase de estabilização 

quanto na fase de adaptação, não permitindo inferir que houve a ocorrência de 

aprendizagem. Isso pode ter ocorrido, pois: as instruções não foram eficazes para se 

atingir o padrão de movimento esperado; as medidas utilizadas não foram 

adequadas às características de ações habilidosas; a complexidade da tarefa foi 

muito alta, já que os sujeitos mantiveram um baixo desempenho durante a fase de 

estabilização. 

CORRÊA (2001) investigou os efeitos de diferentes estruturas de prática 

no processo adaptativo na aquisição de habilidades motoras em três experimentos. 

Para a pesquisa foi utilizado um aparelho de timing coincidente em tarefas 

complexas. Foram conduzidas duas fases de aprendizagem: estabilização (72 

tentativas) e adaptação (36 tentativas). A tarefa consistia em tocar em cinco 

sensores, numa seqüência pré-estabelecida, em integração com um estímulo visual. 

O estudo teve os erros absoluto, variável e de execução como medidas de 

desempenho, e o timing relativo (variável e absoluto) e tempo de movimento 
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(variabilidade) como medidas relacionadas à macro e à micro-estruturas da 

habilidade, respectivamente.  

No experimento 1 foi manipulado o componente perceptivo da tarefa, ou 

seja, a velocidade do estímulo visual. Participaram desse experimento 58 crianças 

divididas em quatro grupos de diferentes estruturas de prática (constante, constante-

aleatória, aleatória e aleatória-constante). Os resultados indicaram que o 

desempenho foi semelhante para todos os grupos na fase de adaptação, mas 

somente o grupo de prática constante-aleatória adaptou-se sem modificar a 

estrutura, o que permitiu ao autor inferir melhor adaptação para esse grupo. 

No experimento 2, participaram 54 crianças. A tarefa foi variada utilizando 

diferentes padrões seqüenciais de resposta. Os resultados mostraram que na fase de 

adaptação, o grupo de prática constante-aleatória obteve um desempenho superior 

em relação aos demais grupos, além de conseguir modificar a macro-estrutura da 

habilidade e diminuir sua variabilidade.  

E, no experimento 3, no qual participaram 47 crianças, a prática aleatória 

foi variada nos aspectos perceptivo e motor da tarefa de aquisição, ou seja, 

diferentes velocidades de estímulo visual e diferentes padrões de resposta. Os 

resultados mostraram, assim como no experimento 2, superioridade de desempenho 

do grupo de prática constante-aleatória sobre os outros grupos. Esse grupo foi capaz 

de modificar sua macro e microestruturas, porém, ao contrário dos demais grupos, 

manteve o mesmo nível de consistência da fase de estabilização. 

 Enfim, os resultados dos dois últimos experimentos indicaram 

superioridade da prática constante-aleatória no processo adaptativo com relação às 

práticas constante, aleatória e aleatória constante. Uma explicação apresentada pelo 

autor foi que possivelmente a prática constante possibilita a formação de um padrão 

de interação entre os componentes (macroestrutura), e que introdução posterior da 

prática aleatória, permite a sua diversificação.  

CORRÊA, BENDA, MEIRA JÚNIOR e TANI (2003) dividiram 80 crianças 

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

constante-aleatória e prática aleatória-constante. O objetivo do estudo foi investigar 

os efeitos dessas estruturas de prática na aprendizagem de uma tarefa de controle 

de força manual. A tarefa foi de controle (metas pré-estabelecidas) da força de 
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preensão manual. Todos os sujeitos foram submetidos a um pré-teste de força de 

preensão manual com a mão dominante a fim de se verificar a força máxima de cada 

um, utilizando um dinamômetro manual digital. A quantidade de força de preensão foi 

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

experimental de cada grupo. O estudo contou com duas fases: estabilização e 

adaptação, com respectivamente, 30 e 20 tentativas. O desempenho foi analisado 

com relação à precisão (erro absoluto) e à consistência (erro variável). Os resultados 

mostraram que o grupo que melhor se adaptou foi o grupo de prática constante com 

relação ao erro absoluto e variável, seguido do grupo de prática constante-aleatória, 

que apresentou desempenho semelhante à prática constante com relação ao erro 

absoluto. Os autores concluíram que a prática constante possibilitou redundância ao 

sistema, tornando disponível a utilização de diferentes recursos durante a adaptação.   

Para BARROS (2006), os achados das investigações acerca da estrutura 

de prática tinham se mostrado divergentes em razão da especificidade da tarefa e 

pro isso ele a questionou. Foram realizados três experimentos nos quais as 

exigências de aprendizagem e a variabilidade de prática foram em termos de controle 

temporal, de força e espacial, respectivamente, experimentos 1, 2 e 3. Os três 

experimentos envolveram um delineamento com quatro grupos de prática (constante, 

aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante) e de duas fases (estabilização e 

adaptação). Os participantes de cada experimento foram 60 crianças com idade 

média de 11 anos. No primeiro experimento, de controle temporal, os resultados 

indicaram que a prática constante-aleatória proporcionou melhor adaptação. Os 

resultados do segundo experimento, no qual a tarefa se referiu ao controle de força, 

permitiram sugerir melhor adaptação para o grupo de prática constante-aleatória. Já 

no terceiro experimento, cuja ênfase foi em termos de controle espacial da tarefa, o 

grupo de prática aleatória-constante foi superior na fase de adaptação aos grupos de 

prática constante e aleatória. Por fim, o autor concluiu os resultados dos três 

experimentos em conjunto permitem sugerir que há complementaridade de 

especificidade-generalidade da tarefa nos efeitos da estruturação da prática. 

Com o objetivo de investigar os efeitos de diferentes estruturas de prática 

na aquisição de habilidades motoras numa tarefa de timing coincidente com 

desaceleração do estimulo visual, PINHEIRO e CORRÊA (2007) realizaram um 
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experimento com 56 crianças divididas também em quatro grupos experimentais de 

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

delineamento experimental, o instrumento e a tarefa foram semelhantes aos 

utilizados por CORRÊA (2001). Foram utilizadas como medidas de desempenho o 

erro absoluto, o erro variável e o erro constante, e como medida de padrão de 

movimento, o timing relativo e o tempo total de movimento. Os resultados indicaram 

que os grupos mantiveram o mesmo nível de precisão do desempenho em toda a 

fase de adaptação. Com relação à sua consistência, os grupos de prática aleatória e 

aleatória-constante foram mais eficientes do que o grupo de prática constante. Esses 

resultados permitiram aos autores concluir que as práticas aleatória e aleatória-

constante possibilitaram uma melhor adaptação do que a prática constante.  

TERTULIANO (2007) investigou os efeitos de diferentes estruturas de 

prática e regimes de feedback extrínseco na aprendizagem de habilidades motoras. 

Participaram do estudo 144 crianças com idade entre 11 e 12 anos, divididas em 8 

grupos experimentais que resultaram da combinação das práticas constante,  

aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante com duas freqüências de 

feedback (100% e 33%). A tarefa utilizada foi o saque por cima do voleibol. A prática 

foi variada em relação à distância do saque ao alvo. O experimento foi dividido em 

duas fases, estabilização e adaptação. Na fase de estabilização foram realizadas 130 

tentativas, divididas em 5 sessões. Na fase de adaptação foram realizadas 30 

tentativas numa única sessão, sem o fornecimento de feedback. O desempenho foi 

analisado por meio do padrão de movimento e do alcance da meta. Os resultados 

permitiram verificar que não houve melhora do desempenho durante a fase de 

estabilização e que na fase de adaptação o desempenho de todos os grupos piorou 

em relação à fase anterior e, portanto, que não houve aprendizagem. Desse modo, 

não se pôde concluir acerca dos efeitos das diferentes estruturas de prática em 

combinação com freqüências de feedback. O autor inferiu que esses resultados 

foram conseqüências de falhas na lista de fornecimento de feedback extrínseco e, 

propôs a elaboração de uma nova lista para estudos futuros. 

WALTER (2007) observou evidências de efeitos positivos de algum tipo de 

liberdade de escolha na aquisição de habilidades motoras e investigou os efeitos de 

diferentes estruturas de prática com liberdade de escolha no processo adaptativo. A 
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tarefa utilizada foi a de timing coincidente. Participaram do experimento 120 crianças 

que foram divididas em 6 grupos de prática: constante, constante-aleatória, constante 

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

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

seqüência, seguida de liberdade na escolha de outras seqüências após o alcance do 

desempenho critério, constante com liberdade na escolha dos componentes para 

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

formar uma seqüência seguida de liberdade na escolha dos componentes para 

formar outras seqüências. O estudo constou de duas fases: estabilização e 

adaptação. Na fase de estabilização, a prática foi conduzida até a obtenção de um 

desempenho critério, mais 36 tentativas de acordo com a situação experimental de 

cada grupo. Na fase de adaptação foram executadas 36 tentativas em uma mesma 

situação para todos os grupos. Os resultados foram analisados com relação ao 

desempenho no alcance da meta e ao padrão de movimento (macro e 

microestrutura). Os resultados mostraram que a prática constante com liberdade na 

escolha dos componentes foi a que proporcionou melhores resultados na adaptação 

a uma nova tarefa. Segundo a autora, isso ocorreu, pois essa estrutura de prática 

permitiu ao aprendiz selecionar uma seqüência mais confortável para a sua prática, 

possibilitando ao sistema adquirir maior redundância do que as demais estruturas de 

prática com diferentes liberdades de escolha.  

Em síntese, pode-se verificar que a prática constante-aleatória foi a que 

proporcionou uma melhor adaptação em cinco dos dez experimentos realizados com 

crianças. Conforme já apontado por CORRÊA (2001), uma explicação para esse 

resultado é que a prática constante possibilita a formação do padrão de interação 

entre os componentes do sistema, ou seja, a formação da estrutura da habilidade 

motora, enquanto que a prática aleatória permite a sua diversificação.  

Alguns estudos foram realizados a partir dessa perspectiva de que a 

combinação da prática constante e da prática aleatória é a que leva a uma melhor 

adaptação. Nesses trabalhos, as seguintes questões foram levantadas: a quantidade 

de prática constante antes da introdução da prática aleatória (CORRÊA, 

GONÇALVES, BARROS, MASSIGLI, 2006; CORRÊA, BARROS, MASSIGLI, 

GONÇALVES, TANI, 2007; MASSIGLI, GONÇALVES, BARROS, SOUZA JÚNIOR, 
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CORRÊA, 2004); a quantidade de prática variada (aleatória e por blocos) após a 

prática constante (CORRÊA, 2007); a comparação do efeito no processo adaptativo 

da prática variada em blocos ou da prática variada aleatória, inserida logo após a 

prática constante (PAROLI, 2004); e a manipulação de diferentes perturbações na 

variação da prática e na adaptação (FIALHO, 2007). 

Então, partindo-se do pressuposto que a prática constante-aleatória seria 

a que proporciona uma melhor adaptação, foram realizados três experimentos a fim 

de se verificar o momento no processo de estabilização em que a prática aleatória 

deveria ser introduzida (CORRÊA et al., 2006; CORRÊA et al., 2007; MASSIGLI et 

al., 2004). O objetivo foi verificar quanto de prática constante deveria ser executado 

após a estabilização do desempenho para se iniciar a prática aleatória. Em cada um 

dos experimentos, 33 crianças foram distribuídas em três grupos com diferentes 

quantidades de prática constante (o grupo de prática constante até a estabilização; o 

grupo de prática constante com mais 33% de prática após a estabilização; e o grupo 

de prática constante com mais 66% de prática após a estabilização). O critério de 

estabilização foi a execução de três tentativas consecutivas corretas e com limite de 

50 ms de erro. O instrumento e a tarefa foram os mesmo utilizados por Corrêa 

(2001). Os experimentos tiveram duas fases: estabilização e adaptação (36 

tentativas). As medidas de desempenho utilizadas foram: erro absoluto, erro 

constante e erro variável; as medidas de padrão de movimento utilizadas foram: 

tempo total de movimento e pico total de força (microestrutura) e, timing relativo e 

pico relativo de força (macroestrutura).   

No experimento de MASSIGLI et al. (2004), a variabilidade da prática foi 

manipulada no aspecto perceptivo da tarefa, ou seja, somente a velocidade do 

estímulo visual foi variada. No experimento de CORRÊA et al. (2006), a variabilidade 

da prática foi manipulada o aspecto motor da tarefa, dessa forma, a velocidade de 

estímulo foi a mesma durante toda a prática e somente a seqüência dos toques foi 

variada. Já no experimento de CORRÊA et al. (2007), a prática aleatória foi 

manipulada nos aspectos perceptivos e motores da tarefa simultaneamente, ou seja, 

tanto a velocidade do estímulo quanto a seqüência de toques foram variados.  

Os resultados dos três experimentos foram semelhantes e não indicaram 

diferenças entre os grupos com diferentes quantidades de prática constante. Dessa 
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forma, os autores concluíram a prática constante até o alcance de um desempenho 

critério (estabilização) seria suficiente para a introdução da prática aleatória. 

PAROLI (2004) investigou se os efeitos da estrutura de prática constante-

aleatória no processo adaptativo eram os mesmos da prática constante seguida pela 

prática por blocos. Foram realizados três experimentos que se diferiram quanto aos 

aspectos utilizados para variar a tarefa (perceptivo, motor e perceptivo-motor). 

Participaram desse estudo 179 universitários. A tarefa e o instrumento foram os 

mesmo utilizados por CORRÊA (2001). Cada experimento foi conduzido em duas 

fases: estabilização e adaptação. Na fase de estabilização, os sujeitos praticavam de 

forma constante até atingir o desempenho critério (três respostas consecutivas 

dentro do patamar de 30ms) e, em seguida, realizaram 36 tentativas de prática 

variada. Na fase de adaptação, os sujeitos realizaram mais 36 tentativas constantes, 

porém diferentes daquelas praticadas durante a estabilização. As medidas de 

desempenho utilizadas foram: erro absoluto, erro variável e número de acertos. A 

medida de macroestrutura da habilidade utilizada foi o timing relativo (magnitude e 

variabilidade); e a medida de microestrutura da habilidade utilizada foi o tempo de 

movimento absoluto (magnitude e variabilidade). 

No primeiro experimento, foi manipulado o aspecto perceptivo da 

habilidade, ou seja, a velocidade do estímulo visual. Na fase de estabilização, após a 

atingirem o desempenho critério na prática constante, um grupo realizou a prática 

variada aleatória e o outro a prática variada por blocos. Os resultados indicaram que 

não houve diferenças de desempenho entre os grupos na fase de adaptação, porém, 

o grupo de prática constante por blocos se adaptou sem modificar a estrutura, 

enquanto que, o grupo de prática constante-aleatória utilizou uma nova estrutura.  

No segundo experimento, o aspecto motor da habilidade foi manipulado, 

ou seja, diferentes seqüências de toque foram utilizadas na prática variada. Assim 

como no experimento anterior, os sujeitos foram divididos em dois grupos, prática 

constante por blocos e prática constante-aleatória. Os resultados indicaram que, na 

fase de adaptação, os grupos tiveram o mesmo desempenho com relação à 

consistência e o número de acertos, e que o grupo constante por blocos foi mais 

preciso no primeiro bloco dessa fase. Quanto às medidas de microestrutura, os 

grupos tiveram desempenhos semelhantes, mas o grupo constante por blocos foi 
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mais consistente no primeiro bloco de tentativas. Ambos os grupos modificaram a 

macroestrutura, mas não houve diferença entre eles.  

No terceiro experimento, foram manipulados os aspectos perceptivos e 

motores da tarefa. Os sujeitos foram divididos em dois grupos, prática constante por 

blocos e prática constante-aleatória, sendo que a prática foi variada em termos de 

velocidade de estímulo visual e de seqüência de toques. Os resultados indicaram 

que os grupos apresentaram o mesmo desempenho com relação à precisão e 

consistência na fase de adaptação, mas o grupo constante por blocos apresentou 

maior número de acertos no segundo bloco de tentativas na fase de adaptação. 

Os resultados dos três experimentos permitiram autora a concluir que a 

prática constante seguida pela prática variada por blocos proporcionou melhores 

resultados no processo adaptativo. 

CORRÊA (2007) realizou três experimentos com o objetivo de investigar 

os efeitos de diferentes quantidades de prática aleatória e por blocos, após a prática 

constante. O delineamento envolveu três quantidades de prática (18, 35 e 63 

tentativas) e, também, duas fases de aprendizagem (estabilização e adaptação). Nos 

três experimentos participaram crianças, as quais executaram a tarefa de tocar cinco 

alvos em uma seqüência pré-estabelecida, em integração a um estímulo visual. As 

variáveis dependentes foram os erros absoluto, variável e constante como medidas 

relativas ao alcance da meta da tarefa e o timing relativo e o tempo de resposta como 

medidas relacionadas à macro e à micro-estruturas do padrão de resposta.  

No experimento 1, no qual a velocidade do estímulo visual foi manipulada, 

a análise dos resultados permitiu verificar que, com relação aos aspectos de 

desempenho não houve diferenças entre os grupos em termos de quantidade e tipo 

de prática. Porém, pôde-se inferir que os grupos de prática constante seguida pela 

variada por blocos foram mais perturbados do que os demais grupos, independente 

da quantidade de prática.  

No experimento 2, no qual o padrão seqüencial de resposta foi 

manipulado, não houve diferenças de desempenho entre os grupos, entretanto, 

verificou-se que os grupos de prática constante por blocos foram perturbados com a 

introdução de um novo padrão de resposta. Em suma, não houve diferença entre os 
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grupos com relação ao fator quantidade de prática, porém, observou-se que os 

grupos de prática variada por blocos, novamente foram os mais perturbados.  

Já no experimento 3, em que a velocidade do estímulo visual e o padrão 

de resposta foram manipulados, e os resultados não mostraram efeitos das 

quantidades de tentativas e nem do tipo de prática variada. O autor conclui que: a) há 

um nível ótimo de prática variada após a prática constante, b) esse nível corresponde 

a 18 tentativas aleatórias envolvendo três velocidades do estimulo visual e três 

padrões seqüenciais de resposta, c) o nível ótimo é dependente do tipo de prática 

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

aspectos perceptivo e motor da tarefa em separado. 

FIALHO (2007) investigou o efeito da prática constante-aleatória, com 

manipulação dos diferentes aspectos da habilidade, na adaptação a diferentes tipos 

de perturbação no processo adaptativo. Participaram do estudo 145 universitários, 

divididos entre os três experimentos que eram constituídos de duas fases: 

estabilização e adaptação. O instrumento e a tarefa foram semelhantes aos utilizados 

por CORRÊA (2001). Na fase de estabilização, os sujeitos foram divididos em três 

grupos que praticaram de forma constante até atingir o desempenho critério (três 

tentativas consecutivas com o limite de erro de 25ms), mais a prática aleatória 

variada em diferentes aspectos (perceptivo, motor e perceptivo-motor). Na fase de 

adaptação, em cada experimento foi inserido um tipo de perturbação. As medidas 

utilizadas foram: medidas de desempenho (erro absoluto, erro variável, erro 

constante e magnitude e variabilidade do tempo de reação), medidas de 

microestrutura (magnitude e variabilidade do tempo de movimento), medidas de 

macroestrutura (magnitude e variabilidade do tempo relativo, e tentativas erradas) e 

medidas complementares (tentativas para atingir o critério de desempenho e sujeitos 

eliminados).  

No primeiro experimento, no qual o aspecto perceptivo da tarefa foi 

modificado na fase de adaptação, os resultados indicaram que grupo de prática 

constante seguida pela prática aleatória com variação do aspecto perceptivo da 

tarefa se adaptou melhor do que os demais grupos experimentais.  

No segundo experimento, no qual o aspecto motor da tarefa foi 

manipulado na fase de adaptação, os resultados indicaram que não houve diferença 
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entre os grupos e, deram apenas alguns indícios da existência de uma relação de 

especificidade entre o aspecto variado na prática aleatória e a adaptação à 

perturbação motora.  

No terceiro experimento, no qual o aspecto perceptivo-motor foi 

manipulado na fase de adaptação, os resultados indicaram que não houve diferença 

entre os grupos e, assim como no experimento anterior, apenas mostram alguns 

indícios de relação de especificidade entre o aspecto manipulado na prática aleatória 

e a adaptação à perturbação perceptivo-motora.  

Os resultados dos três experimentos permitiram ao autor concluir que há 

uma hierarquia de dificuldade em relação ao aspecto da habilidade manipulado na 

prática aleatória, com a prática variando o aspecto perceptivo-motor sendo mais 

difícil do que a prática variando o aspecto motor, e a prática variando o aspecto 

motor sendo mais difícil do que a prática variando o aspecto perceptivo; e que parece 

haver uma relação de especificidade entre o aspecto da habilidade manipulado na 

prática aleatória e a perturbação inserida na adaptação.  

Em síntese, conforme ilustra o QUADRO 1, os efeitos de diferentes 

estruturas de prática no processo adaptativo em aprendizagem motora foram 

investigados em 15 estudos, envolvendo um total de 25 experimentos. Nesses 

estudos foram pesquisados os efeitos das seguintes estruturas de prática: constante, 

aleatória, constante-aleatória, aleatória-constante e constante-por blocos.  

Verifica-se também que a maioria dos estudos que comparou diferentes 

estruturas de prática apontou para uma superioridade da prática constante-aleatória 

sobre as demais estruturas de prática. Uma explicação para isso é que num primeiro 

momento, a prática constante possibilita a formação do padrão de interação entre os 

componentes do sistema, ou seja, a formação da estrutura da habilidade; e a 

posterior inserção da prática aleatória possibilita um aumento do leque de interações, 

ou seja, promove a diversificação da habilidade (CORRÊA, 2001; CORRÊA & TANI, 

2005).  
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QUADRO 1 – Resumo das pesquisas sobre estrutura de prática no processo 

adaptativo de aprendizagem motora (PC – prática constante; PA – 

prática aleatória; PC-A – prática constante-aleatória; PA-C - prática 

aleatória-constante; PC-B - prática constante- por blocos) 

 

Autor/Ano Sujeitos Tarefa Grupos/ 
Experimentos 

Resultado 
(adaptação) 

TANI (1989) 
Crianças e 

adultos 
Coordenação 

bi-manual PC e PA 
Exp.1 

PA 
Exp.2 

CORRÊA et al. 
(2001) Crianças Arremesso de 

dardo PC, PC-A, PA, PA-C Não houve 
aprendizagem 

CORRÊA 
(2001) Crianças  Timing 

coincidente 
PC, PA, PC-

A e PA-C 

Exp 1 

PC-A  Exp 2 

Exp 3 

 CORRÊA, et 
al. (2003) Crianças Controle de 

força 
PC, PA, PC-A e  

PA-C PC-A e PC 

CORRÊA et al. 
(2004, 2006) 
MASSIGLI et 

al. (2004) 

Crianças Timing 
coincidente 

PC-A; 
PC+33%-A e 
PC+66%-A 

Exp 1 

Não houve diferença Exp. 2 

Exp.3 

PAROLI (2004) Adultos Timing 
coincidente PC-A e PC-B 

Exp 1 

PC-B Exp 2 

Exp 3 

BARROS 
(2006) Crianças 

Controle 
temporal, 
de força, e 
espacial 

PC, PA, PC-
A e PA-C 

Exp 1 PC-A 

Exp 2 PC-A 

Exp 3 PA-C 

PINHEIRO e 
CORRÊA 

(2007) 
Crianças Timing 

coincidente PC, PA, PC-A e PA-C PA e PA-C 

CORRÊA 
(2007) Crianças Timing 

coincidente PC-A e PC-B 

Exp 1 PC-A 

Exp 2 PC-A 

Exp 3 Não houve diferença 

TERTULIANO 
(2007) Crianças Saque de 

voleibol 

PC, PC-A, PA e PA-C 
com 33% ou 100% de 

CP 

Não houve 
aprendizagem 

WALTER 
(2007) Crianças Timing 

coincidente 
PC, PA e PC com dif. 

tipos de lib. de escolha 
PC c/ escolha de 

componentes 

FIALHO (2007) Adultos Timing 
coincidente 

PC-A c/ dif. 
tipos 

perturbação 

Exp 1 PC-A c/ perceptivo 

Exp 2 Não houve diferença 

Exp 3 Não houve diferença 
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Além disso, pode-se constatar que a maioria dessas pesquisas foi 

realizada com crianças. Há apenas três pesquisas realizadas com sujeitos adultos, 

nas quais grupos de prática aleatória em uma pesquisa, e de a prática constante-por 

blocos em outra, adaptaram-se melhor que grupos de prática constante e constante-

aleatória, respectivamente; e, na terceira pesquisa, somente a prática constante-

aleatória foi utilizada. Não há pesquisas realizadas com idosos investigando as 

estruturas de prática no processo adaptativo. Percebe-se, ainda, que não há 

pesquisas preocupadas com o fator idade aliado àquele de estrutura de prática. E, 

por fim, parece interessante destacar que a grande maioria dos estudos utilizou uma 

tarefa de timing coincidente. 

 

2.3 A influência da idade na aprendizagem de tarefas de timing 

coincidente 

 

O desenvolvimento que inicia no momento da concepção, é um fenômeno 

que tem implicações para nos aspectos de comportamento perceptivo e motor dos 

indivíduos (FLEURY & BARD, 1985), portanto, mudanças em funções sensório-

motoras e cognitivas estão relacionadas ao aumento de idade. Segundo SANTOS 

(2002), as mudanças de desenvolvimento não terminam na idade adulta, mas 

continuam ao longo de toda a vida. 

De acordo com a idade, é possível perceber que ocorrem diferentes 

relacionamentos entre o indivíduo e o seu ambiente, pois há mudança de valores e 

de atitudes perante diferentes tarefas. Essas mudanças levam modificações na 

formação de estratégias e de desempenho como um todo, o que faz suspeitar que os 

fatores que afetam a aprendizagem de habilidades motoras em jovens podem, por 

exemplo, operar de forma diferente do que em idosos (CARNAHAN et al., 1993).  

Segundo MANOEL (1994), a aprendizagem de habilidades motoras está 

relacionada ao desenvolvimento, pois apesar de ser voltada para a realização de um 

objetivo específico, a aprendizagem depende do que já foi adquirido até então. Ao 

ser adquirida, a habilidade passa a fazer parte do repertório de experiências que vão 

influenciar as aquisições futuras.  
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Desse modo, é possível afirmar que a idade é um fator que influencia a 

aprendizagem motora, já que está relacionada ao desenvolvimento. Por isso é 

possível observar determinadas características de comportamento num processo de 

aquisição de habilidades motoras. Por exemplo, se uma criança, um adulto e um 

idoso fossem aprender a rebatida do tênis, provavelmente, cada um, dentro de suas 

limitações físicas e motoras, e com base e situações já vivenciadas, utilizariam 

diferentes estratégias e apresentariam diferentes padrões de movimento para 

alcançar o objetivo de acertar a bola.  

TANI (1989) apontou a importância de estudar os efeitos da estrutura de 

prática em relação às variações microscópicas e macroscópicas e às características 

de desenvolvimento, já que sujeitos de diferentes fases de desenvolvimento 

possuem características distintas quanto à maneira de processar informações e 

também quanto às estratégias de aprendizagem. 

Em sua revisão de estudos, BARREIROS (1992) salientou a necessidade 

de se verificar o desenvolvimento de capacidades inerentes à tarefa experimental. 

Portanto, apontar e compreender as características dos sujeitos em cada fase de 

desenvolvimento na tarefa a ser utilizada parece ser fundamental.  

A partir das considerações acima, ao verificar que muitas capacidades se 

modificam ao longo da vida, incluindo a de timing coincidente, e pela importância de 

se verificar a capacidade dos sujeitos perante a tarefa experimental (BARREIROS, 

1992), foi feita uma revisão acerca de estudos sobre a capacidade de timing 

coincidente (tarefa deste estudo) e o seu desenvolvimento nas diferentes idades.  

Timing coincidente pode ser definido como a capacidade de se realizar um 

movimento em sincronia a um estímulo externo, de forma que esses coincidam ao 

final em relação ao tempo e ao espaço. SANTOS e TANI (1995) o definem como a 

capacidade de prever processos intrínsecos ou de processamento de informações 

(como tempo de reação e tempo de movimento), além de antecipar o momento e a 

localização de um evento (aspectos temporais e espaciais).  

A capacidade de timing coincidente requer desenvolvimento cognitivo e 

maturação de estruturas visuais e motoras do aprendiz, já que ela depende de outras 

capacidades, como percepção visual e processamento de informações (BARD, 

FLEURY & GAGNON, 1990). A percepção visual se refere à capacidade de 
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detecção, predição e perseguição da trajetória. Segundo BARD, FLEURY e 

GAGNON (1990), alguns estudos mostram que essa capacidade pode ser observada 

em bebês de quatro meses de idade, porém, o seu desenvolvimento ideal ocorre 

entre os dez e doze anos de idade. Com relação ao processamento de informações, 

que se refere ao processo de controle e de escolha de estratégias, as mudanças 

dessa capacidade são as principais responsáveis pela melhora ou piora no 

desempenho em tarefas de timing coincidente associadas à idade.  

Uma das primeiras pesquisas foi realizada por POULTON (1957), que 

apontou três situações distintas de antecipação que estão envolvidas na execução 

de uma tarefa de timing coincidente: antecipação efetora, antecipação receptora e 

antecipação perceptiva.  

Na antecipação efetora, o indivíduo estima o tempo de duração da 

execução do seu próprio movimento, para que sua resposta coincida com o estímulo 

externo. A antecipação receptora se refere à predição da duração do estímulo. A 

integração da antecipação efetora e receptora é denominada de antecipação 

coincidente. Porém, há casos em que há a necessidade de se começar o movimento 

antes do surgimento do estímulo, nesse caso ocorre a antecipação perceptiva, na 

qual o indivíduo precisa aprender o padrão de regularidade dos estímulos de forma a 

fazer previsões espaciais e temporais necessárias.  

FLEURY e BARD (1985) apontam três fases envolvidas na execução de 

uma tarefa de timing coincidente. A primeira é a fase sensorial, na qual o sujeito 

detecta o estímulo visual e procura identificar sua velocidade e direção. A fase 

seguinte é a de integração sensório-motora, em que o sujeito faz predições de tempo 

e lugar da chegada do estímulo, tornando possível programar a resposta motora. A 

terceira fase é a resposta motora em si.  

Para verificar o desempenho numa tarefa de timing coincidente em 

diferentes idades, FLEURY e BARD (1985) investigaram as variações de precisão 

espacial e temporal em tarefas de diferentes níveis de complexidade. Participaram do 

estudo 186 sujeitos, divididos em 6 grupos: de 9-11, 11-14, 14-18, 18-30, 30-41, 41-

52 anos de idade. Cada sujeito participou de uma bateria de três testes. O primeiro 

foi o teste de precisão (10 tentativas), no qual o sujeito tinha que acertar uma bola de 

tênis num alvo; o segundo foi o teste de coincidência/antecipação simples, no qual o 
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sujeito tinha que sincronizar a resposta de pressionar um botão com a chegada de 

um movimento aparente de três diferentes velocidades (75 cm/s, 150 cm/s ou 300 

cm/s); o terceiro teste foi de coincidência/antecipação com uma resposta motora 

complexa (15 tentativas), no qual o sujeito precisava interceptar um movimento 

aparente lançando a bola num alvo. Os efeitos da idade foram analisados em função 

do erro (absoluto e constante) e do erro espacial.  

Os resultados apontaram que os efeitos da idade ficam mais evidentes 

nas tarefas complexas do que nas tarefas simples. Na tarefa complexa, o grupo de 9-

11 de idade apresentou mais erros que os de 11-14 e 41-52 anos de idade, sendo 

que este último grupo foi o que apresentou a melhor precisão temporal. Além disso, 

esse grupo apresentou respostas antecipatórias, diferentemente dos demais grupos 

que realizaram respostas atrasadas. Isso indica que nessa idade, há um indicativo de 

mudança de estratégia centrada em parâmetros de programação de tempo. Outro 

ponto a se destacar é que na velocidade mais lenta (75 cm/s), todos os grupos foram 

menos precisos em termos de tempo e espaço. Por fim, os autores concluíram 

também que a capacidade coincidência/antecipação medidas pelo erro constante e 

pelo erro espacial melhorou com a idade, enquanto que pelo erro absoluto essa 

capacidade estabiliza aos 11 anos de idade. 

Segundo FERRAZ (1993), a idade é um fator importante na desempenho 

de tarefas de timing coincidente. O autor constatou que, apesar da dificuldade em 

determinar o exato momento de ocorrência das principais diferenças no desempenho 

com relação à idade, há indícios de que o desenvolvimento da capacidade de timing 

coincidente aumenta linearmente com a idade, até por volta dos quinze anos de 

idade.  

Em sua pesquisa, FERRAZ (1993) investigou o desenvolvimento e a 

aprendizagem de tarefas de timing coincidente em crianças, em virtude da idade e da 

complexidade da tarefa. Participaram do estudo 28 crianças, separadas em dois 

grupos (8 e 12 anos de idade). Foram realizados três experimentos, sendo que nos 

dois primeiros foi utilizado um aparelho construído para a realização da tarefa 

complexa; e, no último experimento, foi utilizado o aparelho Temporizador de 

Antecipação de Bassin, para a realização da tarefa simples.  
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No primeiro experimento, os sujeitos executaram 6 tentativas da tarefa 

complexa a fim de se verificar o nível de desenvolvimento de timing coincidente. Os 

resultados apontaram para uma superioridade do grupo de 12 anos. Segundo o 

autor, isso ocorreu devido a mudanças ocorridas no sistema de processamento de 

informações, decorrentes de diferenças nas estratégias para coletar informações e 

processos de controle das informações.  

O segundo experimento foi dividido em duas fases, aquisição e 

transferência. Na fase de aquisição, os sujeitos praticaram mais 24 tentativas da 

tarefa complexa, incluindo aquelas do experimento anterior; e na fase de 

transferência foram realizadas 6 tentativas. Os resultados permitiram verificar que 

não houve diferença significante com relação ao desempenho durante a fase de 

aquisição. Porém, foi possível observar que o grupo com crianças de 12 anos de 

idade demonstrou maior variabilidade que o grupo com crianças de 8 anos de idade, 

o que indica que o grupo com crianças de 12 anos de idade utilizou estratégias mais 

flexíveis durante o processo de aprendizagem. Na fase de transferência, o grupo com 

crianças de 8 anos de idade aumentou sua variabilidade, enquanto que o grupo com 

crianças de 12 anos de idade a reduziu. De acordo com o autor, o grupo com 

crianças de 12 anos de idade demonstrou uma maior disponibilidade de 

processamento de informações ao explorar as diferentes formas de organizar 

temporalmente a sua resposta.  

Já no terceiro experimento (tarefa simples) os sujeitos executaram 6 

tentativas, com velocidade constante de 268 cm/s. Foi realizado um teste de 

correlação entre o experimento 1 e o experimento 3, e verificou-se que houve uma 

baixa correlação entre os seus resultados, indicando que a complexidade da tarefa é 

um fator importante a ser considerado nos estudos sobre timing coincidente.  

Por fim, o autor concluiu que há modificações significantes nessa fase do 

desenvolvimento (entre 8 e 12 anos de idade), principalmente relacionadas às 

estratégias utilizadas. Isso provavelmente ocorreu, pois o grupo de 12 anos de idade 

não precisou monitorar a todo o momento a execução do movimento via feedback 

negativo, deixando o sistema disponível para se preocupar com aspectos mais 

importantes. Assim, esse grupo pôde experimentar diferentes variações de 
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estratégias, enriquecendo seu repertório motor em termos de complexidade e 

diversidade.  

SANTOS e TANI (1995) analisaram o tempo de reação e a sua influencia 

na aprendizagem de uma tarefa de timing coincidente em idosos. Participaram do 

estudo 30 sujeitos entre 60 e 79 anos de idade. A partir do desempenho na tarefa de 

tempo de reação, foram formados dois grupos de 10 sujeitos, um formado por 

aqueles que apresentaram um tempo de reação curto, e o outro por aqueles que 

apresentaram um tempo de reação longo. O processo aprendizagem foi dividido em 

duas fases, aquisição (54 tentativas) e retenção (7 dias após, com 6 tentativas). No 

que se refere à influência do tempo de reação na aquisição de timing coincidente, foi 

observado que o grupo com tempo de reação longo apresentou um desempenho 

inferior (erro absoluto) ao do grupo com tempo de reação curto. Porém, essa 

diferença ocorreu somente no início do processo de aprendizagem e, com a prática 

os desempenhos de ambos os grupos se equivaleram. O grupo de tempo de reação 

longo apresentou uma tendência de antecipar a resposta, isso significa que, com a 

prática, os sujeitos desse grupo adotaram um controle preditivo, mostrando que 

foram capazes de modificar a estratégia de controle de tempo a fim de melhorar o 

desempenho. O fato de as diferenças entre os grupos terem desaparecido ao longo 

do processo de aprendizagem, indicando uma capacidade de adaptação às 

demandas da tarefa, foi apontado pelos autores como um indício de plasticidade do 

sistema central de processamento de informações mesmo nas idades mais 

avançadas.  

SANTOS, CORRÊA e FREUDENHEIM (2003) analisaram a variabilidade 

de desempenho na tarefa de timing coincidente em indivíduos de diferentes faixas 

etárias. Foram formados seis grupos (n=20) com sujeitos com idade entre 20 e 79 

anos. Os sujeitos realizaram 6 tentativas, com intervalo de 10 segundos entre elas. 

Foi utilizado o aparelho Temporizador de Antecipação de Bassin, e a velocidade de 

programação do estímulo foi de 268 cm/s. Foram analisadas as seguintes medidas 

de desempenho: erro constante, erro absoluto e erro variável. Os resultados 

apontaram para um aumento da variabilidade da resposta com o avançar da idade, 

pois houve um aumento do erro variável a partir dos 50 anos de idade. Observou-se, 

também, uma tendência de degradação de desempenho (perda de precisão, de 
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consistência e atraso de resposta) a partir dos 50 anos de idade. Porém, a partir dos 

70 anos de idade, esse declínio de desempenho se tornou mais significante. Além 

disso, esse grupo com idade entre 70 e 79 anos apresentou uma grande 

heterogeneidade. Os autores sugeriram que as mudanças que ocorrem em idades 

mais avançadas podem afetar processos perceptivos e sensoriais, processos de 

memória, cognitivos e motores, os quais normalmente influenciam negativamente o 

desempenho e, apontaram a importância de se considerar as diferenças individuais, 

principalmente naqueles grupos mais idosos. 

CORRÊA et al. (2005) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

investigar o desempenho em uma tarefa complexa de timing coincidente em função 

da idade (adultos jovens – 19-23 anos; e adultos maduros – 35-50 anos) e da 

velocidade do estímulo visual. Participaram do experimento 58 adultos, sendo que 

cada grupo de adultos (jovens e maduros) foi subdividido em três subgrupos de 

acordo com a velocidade do estímulo visual. O experimento foi realizado em uma 

única fase com a execução de 20 tentativas, e as velocidades utilizadas foram de 

202 cm/s (velocidade rápida), 170 cm/s (velocidade moderada) e 148 cm/s 

(velocidade lenta). As medidas de desempenho utilizadas foram: o erro constante, o 

erro absoluto e o erro variável. Os resultados indicaram que não houve qualquer 

diferença de resultado entre os adultos jovens e maduros em termos de precisão e 

consistência, indicando que apresentaram desempenho similar em todas as 

velocidades testadas. Os autores apontaram que em estudos que utilizaram tarefas 

simples houve diferença no desempenho de adultos jovens nas velocidades lenta e 

rápida; e concluíram que, apesar de ocorrerem várias mudanças em relação ao 

domínio do comportamento ao longo da fase adulta, o desempenho em tarefas 

complexas não é afetado.  

Em suma, pôde-se verificar que de acordo com a idade, diferentes 

comportamentos ocorrem frente a tarefas de timing coincidente. As crianças, por 

questões maturacionais e de desenvolvimento apresentam mais dificuldades quando 

há maior exigência de processamento de informação, como em tarefas mais 

complexas e com velocidade de estímulo maior. Por volta dos  12 anos de idade, elas 

já apresentam boa capacidade de processar informações, o que permite variar 

estratégias na organização temporal da resposta. Os idosos apresentam as mesmas 
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dificuldades das crianças, porém, o motivo neste caso se refere às perdas sensório-

motoras que ocorrem com o avanço da idade. O declínio de desempenho começa 

em torno dos 60 anos de idade, porém são capazes de melhorar com a prática. A 

heterogeneidade dos indivíduos dessa idade é apontada como um fator importante e, 

que, portanto, deve-se ter cuidado com generalizações. E, por fim, os adultos se 

apresentaram capazes de integrar a informação visual ao comportamento motor, 

mesmo em tarefas complexas. 

Por fim, observou-se nessa revisão a existência uma relação entre idade e 

o efeito de diferentes estruturas de prática. Além disso, verificou-se, também, uma 

relação entre idade e tarefas de timing coincidente. Porém, destaca-se que esses 

três aspectos, estrutura de prática, idade e tarefa de timing coincidente, ainda não 

foram investigados sob um mesmo delineamento metodológico, numa perspectiva de 

processo adaptativo de aprendizagem motora.  

A partir desses destaques, pergunta-se: quais seriam os efeitos de 

diferentes estruturas de prática no processo adaptativo da aprendizagem de uma 

tarefa de timing coincidente em indivíduos de diferentes idades? 

 

3 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de diferentes 

estruturas da prática no processo adaptativo da aprendizagem de uma tarefa de 

timing coincidente em função da idade. 

 

4 HIPÓTESE 

 

Considerando que as pesquisas têm mostrado que prática constante 

promove a formação da estrutura da habilidade e que, a prática aleatória promove a 

diversificação dessa estrutura, e que a combinação dessas estruturas, a prática 

constante seguida pela prática aleatória possibilitou melhor adaptação na maioria dos 

estudos em processo adaptativo de aprendizagem motora; esperava-se 

superioridade da prática constante-aleatória no processo adaptativo da 

aprendizagem da tarefa de timing coincidente em todas as idades. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Estudo piloto 

 

Conforme já mencionado anteriormente, ainda não foram feitos estudos 

testando diferentes estruturas de prática em idosos. Portanto, para verificar a 

adequação dos procedimentos, semelhantes aos já utilizados em outras pesquisas 

(CORRÊA, 2001; PAROLI, 2004; CORRÊA, 2007) aos idosos, realizou-se um estudo 

piloto, no qual aspectos espaciais (seqüência de toques a ser executada), temporais 

(velocidade do estímulo), quantidade de prática, e informação sobre o desempenho 

(magnitude do erro) foram especulados. 

Com relação aos aspectos espaciais, três diferentes seqüências de toques 

foram testadas (1-2-4-3-5; 1-3-2-4-5; 1-4-2-3-5), numa velocidade de estímulo de 

142,2 cm/s (velocidade moderada). No que se refere à velocidade de estímulo, além 

da velocidade moderada citada a cima, foram testadas também as velocidades de 

165,7 cm/s (velocidade rápida) e 124,5 cm/s (velocidade lenta). 

Participaram da pesquisa nove idosos, com idade entre 60 e 70 anos. Os 

resultados permitiram inferir que todas as situações proporcionam dificuldades 

adequadas para a pesquisa, pois a tarefa não foi fácil em nenhuma das situações, 

porém os idosos se mostraram aptos a executá-la. Inclusive na velocidade de 

estímulo mais rápida, na qual os sujeitos até poderiam apresentar um atraso de 

resposta, como foi encontrado por HAYWOOD (1980) para velocidades entre 134 e 

223 cm/s. 

O desempenho dos participantes foi analisado a fim de se determinar a 

magnitude de erro a qual cada tentativa poderia ser considerada correta, ou seja, 

determinar as orientações de feedback.  

Foram analisados os desempenhos de crianças cujos erros haviam sido 

estipulados em 50ms e em 30ms, os desempenhos de adultos cujos erros haviam 

sido estipulados em 30ms e 25ms (em ambas as idades, crianças e adultos, as 

medidas de erro foram aquelas utilizadas em pesquisas anteriores), e os 

desempenhos de idosos cujos erros haviam sido estipulados em 50ms e 30ms 

(medidas testadas nesse estudo piloto).  
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Essa análise permitiu verificar que crianças e idosos conseguiam executar 

a tarefa com os erros inferiores acima citados, contudo elas necessitavam de uma 

grande quantidade de prática. Além do mais, a análise da curva de desempenho de 

idosos mostrou que os mesmos mantiveram o desempenho em um nível de até 40ms 

em grande parte das tentativas. Sendo assim, decidiu-se por considerar 40ms como 

o valor de acerto/coincidência em virtude de ser esse um valor viável para crianças, 

adultos e idosos.  

 

5.2 Amostra 

 

A amostra foi formada por sujeitos freqüentadores, professores e 

funcionários do CEPEUSP (Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São 

Paulo), e por alunos e ex-alunos da USP. As coletas foram realizadas numa sala 

localizada no próprio CEPEUSP. Participaram, ainda, freqüentadores, professores e 

funcionários do CEU (Centro Educacional Unificado) “Cantos do Amanhecer”, 

segundo local onde as coletas foram realizadas. No total, participaram da pesquisa: 

� 40 crianças (10-12 anos) – com média de idade de 10,9 (+ 0,8) anos 

� 47 adultos (30 - 40 anos) – com média de idade de 34,4 (+ 3,9) anos 

� 57 idosos (60 – 70 anos) – com média de idade de 64,5 (+ 3,8) anos 

A prática de atividades físicas que possuem grande exigência de timing 

coincidente proporciona, por conseqüência, uma melhora geral dessa capacidade 

(LOBJOIS, BENGUIGUI & BERTSCH, 2006), o que possivelmente influenciaria na 

aprendizagem de uma tarefa com essa característica. Por isso, sujeitos praticantes 

de atividades como, por exemplo, tênis e voleibol, não participaram da pesquisa.    

A participação no experimento foi condicionada ao consentimento livre e 

esclarecido assinado por um responsável da criança, ou pelo próprio indivíduo 

(adultos e idosos).  

Importante ressaltar que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 

Paulo (protocolo nº 2008/31). 
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5.3 Tarefa e instrumento 

 

A tarefa foi de timing coincidente e consistiu em tocar com os dedos 5 

alvos numa ordem pré-estabelecida, e de forma integrada a um estímulo visual. Para 

a realização da pesquisa foi utilizado o aparelho de timing coincidente em tarefas 

complexas (CORRÊA & TANI, 2004).  

Conforme ilustra a FIGURA 1, esse aparelho é composto por uma 

canaleta de 200 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 

centímetros de altura. Sobre a canaleta estavam dispostos, em linha reta, 100 diodos 

(leds) distantes 1 centímetro uns dos outros.  

 

FIGURA 1 – Ilustração do aparelho de timing coincidente em tarefas complexas 

(CORRÊA & TANI, 2004). 

 

O equipamento era composto, também, de uma mesa de madeira de 70 

centímetros de comprimento, 90 centímetros de largura e 6 centímetros de altura, 

sobre a qual estiveram cinco alvos medindo cinco centímetros de largura e quinze 

centímetros de comprimento, e um sensor de partida de mesmo tamanho. Além 

disso, havia um aparelho fornecedor de feedback, ajustado igualmente para todos os 
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grupos conforme os resultados da pesquisa piloto, e que apontava o desempenho de 

cada tentativa com o acendimento de uma de suas cinco luzes: uma luz de cor verde, 

que representava a tentativa “certa”, ou seja, dentro do intervalo de + 40ms; duas 

luzes de cor amarela (a da esquerda – “pouco antes”, e a da direita – “pouco depois”) 

para o erro entre + 41ms e + 80ms; e duas luzes de cor vermelha (a da esquerda – 

“muito antes”, e a da direita – “muito depois”) para erros superiores a + 81ms.  

 

5.4 Delineamento e procedimentos 

 

O delineamento foi semelhante àquele utilizado por Corrêa (2001). As 

crianças, os adultos e os idosos foram separados aleatoriamente em quatro grupos 

de prática: constante (C), aleatória (A), constante-aleatória (C-A) e aleatória-

constante (A-C), formando um total de 12 grupos experimentais.  

O experimento constou com duas fases: 1) fase de estabilização, na qual 

os sujeitos realizaram setenta e duas tentativas; 2) fase de adaptação, na qual foram 

executadas, em todos os grupos e em todas as idades, trinta e seis novas tentativas 

(QUADRO 2), com uma tarefa diferente daquela praticada na fase anterior (houve 

modificação na seqüência de movimentos a ser executada e na velocidade do 

estímulo visual).  

 

QUADRO 2 - Delineamento experimental contendo grupos (C, C-A, A, A-C), fases 

(estabilização e adaptação), número de tentativas em cada fase, e a 

especificidade de cada grupo (V=velocidade do estímulo visual; SQ = 

seqüência dos toques).  

         Fases 

Grupos 
ESTABILIZAÇÃO 

(72 tentativas) 
ADAPTAÇÃO 
(36 tentativas) 

C V1/SQ1 V4/SQ4 

C-A V1/SQ1 
V1/SQ1, V1/SQ2, V1/SQ3, 
V2/SQ1, V2/SQ2, V2/SQ3, 
V3/SQ1, V3/SQ2, V3/SQ3 

V4/SQ4 

A 
V1/SQ1, V1/SQ2, V1/SQ3, 
V2/SQ1, V2/SQ2, V2/SQ3, 
V3/SQ1, V3/SQ2, V3/SQ3 

V4/SQ4 

A-C 
V1/SQ1, V1/SQ2,V1/SQ3, 
V2/SQ1, V2/SQ2,V2/SQ3, 
V3/SQ1, V3/SQ2, V3/SQ3 

V1/SQ1 V4/SQ4 
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A prática aleatória foi manipulada, simultaneamente, nos aspectos 

perceptivo e motor da tarefa, ou seja, foram utilizados diferentes velocidades de 

estímulo visual e diferentes seqüências de toques. 

Na fase de estabilização, os sujeitos do grupo de prática constante 

executaram as tentativas numa única velocidade do estímulo visual (V1=142,2 cm/s) 

e seqüência de toques (S1=1-2-4-3-5). Os sujeitos do grupo de prática aleatória 

executaram as tentativas variando-as em três velocidades do estímulo visual 

(V1=142,2 cm/s, V2=165,7 cm/s, e V3=124,5 cm/s) e em três seqüências de toques 

(S1=1-2-4-3-5; S2=1-3-2-4-5; S3=1-4-2-3-5) combinadas entre si aleatoriamente, 

mas com a mesma quantidade de tentativas para todas as possibilidades de 

combinação. No grupo de prática constante-aleatória, os sujeitos executaram a 

primeira metade das tentativas da mesma forma daqueles do grupo de prática 

constante (V1=142,2 cm/s e S1=1-2-4-3-5), e as tentativas posteriores semelhantes 

àqueles do grupo de prática aleatória (V1=142,2 cm/s, V2=165,7 cm/s, e V3=124,5 

cm/s e S1=1-2-4-3-5; S2=1-3-2-4-5; S3=1-4-2-3-5). E, por último, os sujeitos do 

grupo de prática aleatória-constante executaram a primeira metade de tentativas 

conforme os sujeitos do grupo de prática aleatória e, a segunda metade, de acordo 

com os sujeitos da prática constante. 

Na fase de adaptação, todos os grupos executaram as tentativas em uma 

mesma velocidade do estímulo visual (V4=104,9 cm/s) e única seqüência de toques 

(S4=1-4-3-2-5), diferente daquelas praticadas na fase de estabilização. Nessa fase 

não foi fornecido o feedback aos sujeitos. 

Conforme citado anteriormente, as coletas foram realizadas em dois 

locais, no CEPEUSP (Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo) 

e no CEU Cantos do Amanhecer. Em ambos os locais, havia uma sala exclusiva para 

que a coleta fosse realizada.  

Com as crianças, no CEPEUSP, os professores juntamente com a 

experimentadora explicaram, genericamente, sobre a pesquisa, os seus objetivos, a 

sala e o equipamento de coleta. Foi salientado a não obrigatoriedade de participação, 

e foi combinado que em cada dia, somente alguns participariam da pesquisa, mas 

que haveria vários dias de pesquisa. Nos dias de coleta, então, o experimentador ia 

até o local da aula para que uma das crianças o acompanhasse até a sala de coleta.  
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Já com os adultos e idosos do CEPEUSP, após uma breve explicação 

sobre a pesquisa no início ou no final da aula que eles freqüentavam, a 

experimentadora verificou os interessados em participar, agendou o dia e horário 

para a realização da coleta e combinou o local de encontro. 

No CEU Cantos do Amanhecer, a experimentadora convidou pessoas 

(crianças, adultos e idosos) que estavam freqüentando o local a participar da 

pesquisa, após uma apresentação, era dada uma breve explicação sobre o porquê 

do trabalho e como seria a tarefa. Aqueles que aceitavam participar eram 

acompanhados para a sala de coleta com a experimentadora. Além desses, com a 

colaboração de uma professora do CEU, após uma breve apresentação da 

experimentadora em algumas turmas, nas aulas durante a semana foi agendado dia 

e horário com os alunos adultos e idosos dispostos a participar da pesquisa nos 

finais de semana.  

Dentro da sala de coleta, o procedimento foi semelhante para todos. 

Primeiramente, era dada uma nova explicação sobre a pesquisa, dizendo que o 

estudo procurava entender como pessoas de diferentes idades aprenderiam uma 

habilidade parecida com o rebater de uma bola.  

Em seguida, o sujeito era posicionado em frente ao aparelho e era 

explicado como seria o desenvolver da tarefa. Era informado que ele deveria tocar 

sua mão dominante nos sensores numa determinada seqüência, exposta numa placa 

pela experimentadora, e que para começar a tarefa era necessário colocar a mão no 

sensor de partida e voltar o olhar para o diodo de alerta, no topo da canaleta. Era 

explicado que primeiramente, esse diodo de alerta se acenderia e, que a qualquer 

momento a luz iria “correr” pela canaleta na sua direção até chegar ao diodo alvo. 

Então, era dito que a tarefa consistia em, assim que a luz começasse a descer, ele 

deveria realizar a seqüência determinada, com o objetivo de tocar no último sensor 

(5º sensor) de forma que coincidisse com o acendimento da última “lampadazinha” 

da canaleta.  

Além disso, era informado também que logo após cada tentativa seria 

apresentado o seu desempenho, ou seja, se conseguiu “acertar” ou não a luz. Para 

isso, foi explicado o funcionamento do aparelho de feedback: se acendesse a luz 

vermelha, dependendo do lado, significaria que havia chegado muito antes ou muito 



 39

depois da luz; se acendesse a luz amarela significaria que ele havia chegado um 

pouco antes ou muito antes da luz; e por fim, se acendesse a luz verde, significaria 

que ele havia conseguido chegar junto com a luz. Se por acaso o sujeito errasse a 

seqüência, ele seria avisado pela experimentadora.  

Depois de esclarecidas as eventuais dúvidas, o sujeito praticava três 

vezes a seqüência sem o estímulo visual. Para os grupos de prática constante, o 

sujeito treinava apenas uma seqüência. Os sujeitos dos grupos de prática aleatória e 

aleatória-constante treinavam três vezes cada seqüência de toque. E, nos grupos de 

prática constante-aleatória, primeiro ele praticava a seqüência 1 (1-2-4-3-5) e, na 

metade das tentativas, quando a tarefa mudava para prática aleatória, ele praticava 

três vezes as demais seqüências. Tanto na prática constante-aleatória quanto na 

prática aleatória-constante, os sujeitos eram informados, antes e na metade das 

tentativas, que a tarefa seria modificada e que a seqüência passaria ser trocada 

aleatoriamente ou passaria a ser sempre a mesma até o final da fase. Para todos os 

grupos também era informado sobre a variação ou não da velocidade do estímulo 

visual. 

Quando a fase de estabilização terminava, o sujeito era avisado que iria 

começar então uma nova fase. Foi informado que nessa fase ele não receberia mais 

informação se havia feito a seqüência de forma correta ou não, assim como, não 

teria mais o resultado de seu desempenho dado pelo aparelho de feedback. Então a 

nova seqüência era apresentada e ele a treinava três vezes, novamente sem o 

estímulo visual. A única informação sobre o estímulo visual era que a luz viria numa 

velocidade diferente, ainda não treinada pelo sujeito.  

Ao final do experimento, o sujeito recebia o agradecimento da 

experimentadora e, quando eram as crianças do CEPEUSP, se a sua turma 

estivesse em local distante do local de coleta, esta era levada de volta até o local de 

sua aula.  

 

5.5  Tratamento dos dados 

 

Os resultados foram analisados com relação às seguintes medidas de 

desempenho: 
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– erro absoluto -  relacionado à precisão com que o objetivo era alcançado. Foi 

calculado através da média aritmética das diferenças absolutas entre o desempenho 

em cada tentativa e a meta (desempenho alvo); 

– erro variável - relacionado à consistência do desempenho em uma determinada 

quantidade de tentativas. Foi calculado por meio do desvio padrão do erro de um 

conjunto de tentativas;   

– erro constante - relacionado à direção do desempenho, ou seja, aponta se o 

desempenho foi adiantado ou atrasado, e foi calculado através da média aritmética 

do erro de um conjunto de tentativas;   

– erro de execução - relacionado à quantidade de tentativas não executadas, 

incompletas ou executadas numa seqüência deferente daquela estabelecida. Foi 

calculada a mediana dos erros em blocos de tentativas. 

Os dados foram analisados em blocos de nove tentativas, formando, no 

total, oito blocos na fase de estabilização e quatro blocos na fase de adaptação. 

Para a realização da análise inferencial das medidas dos erros absoluto, 

variável e constante, foram testados os pressupostos para utilização da análise 

paramétrica. Para isso foi calculado e comparado os resultados da média e da 

mediana do erro absoluto. Como os valores obtidos foram próximos, e as curvas de 

aprendizagem foram semelhantes, o pressuposto da normalidade foi assumido e, por 

isso foram realizados testes paramétricos. Na fase de estabilização, realizou-se 

ANOVAs one-way para verificar diferenças entre os oito blocos de tentativas, e o 

teste de Tukey para localizar as diferenças encontradas. Na fase de adaptação, 

realizou-se a ANOVA three-way (3 idades x 4 estruturas de prática x 5 blocos de 

tentativas) com medidas repetidas no fator blocos de tentativas, a fim de se verificar 

diferenças entre as três variáveis, de forma isolada e nas suas interações, e, em 

seguida, foi realizado o teste de Tukey para localizar a diferenças encontradas. 

Pela natureza dos dados do erro de execução, foram realizados testes 

não-paramétricos de Friedman, a fim de verificar o desempenho de cada grupo ao 

longo das fases de estabilização e adaptação; e para analisar o desempenho de 

crianças, adultos e idosos ao longo da fase de adaptação. Foi utilizado também o 

teste de Kruskal Wallis para verificar, em cada idade, se havia diferenças entre as 
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práticas constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante em cada bloco 

de tentativas na fase de adaptação. Para todas as análises foi utilizado o software 

“Statistica”. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1  Erro Absoluto 

 

Os resultados estão apresentados na TABELA 1 e ilustrados nas 

FIGURAS 2, 3 e 4. 

 

TABELA 1 – Médias do erro absoluto em milissegundos dos doze grupos 

experimentais [crianças, adultos e idosos (práticas constante, 

constante-aleatória, aleatória, aleatória-constante)], nos oito blocos 

de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 ESTABILIZAÇÃO ADAPTAÇÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

C
R

IA
N

Ç
A

S
 

C 446.7 263.5 112.6 107.8 114.3 122.5 121.6 73.2 186.2 129.1 154.1 114.5 

C-A 450.7 339.6 175.3 127.0 458.3 372.4 250.5 166.7 153.6 134.3 126.6 108.4 

A 634.9 388.8 233.6 169.0 220.1 153.7 158.3 115.8 182.2 125.6 119.1 95.8 

A-C 760.8 364.4 362.2 384.2 219.1 155.7 138.5 154.4 274.1 144.4 139.5 131.0  

             

A
D

U
LT

O
S

 C 349.7 224.3 130.6 129.4 112.8 91.6 95.2 100.0 152.3 87.0 102.4 84.1 

C-A 158.7 85.1 89.8 60.3 151.5 135.4 105.6 110.3 126.0 89.7 78.5 88.0 

A 338.5 318.4 236.7 208.9 233.3 179.2 202.5 167.4 123.6 118.3 95.2 82.5 

A-C 383.5 253.3 189.4 184.0 97.8 93.3 78.7 87.5 123.9 95.8 93.9 80.6  

             

ID
O

S
O

S
 C 916.9 549.5 379.4 361.9 277.4 274.5 279.0 236.3 527.1 341.7 270.2 222.6 

C-A 471.5 308.4 222.3 177.8 478.1 334.8 360.6 340.8 250.2 191.3 175.6 143.0 

A 1285.6 1067.1 867.6 830.1 816.6 760.8 737.1 628.5 652.9 513.0 299.2 247.2 

A-C 937.6 716.4 701.0 602.2 514.4 409.0 329.0 265.2 390.9 297.7 225.7 192.3 

 

6.1.1 Análise da fase de estabilização 

 

No que diz respeito às crianças, conforme se pode observar na FIGURA 2, 

todos os grupos melhoraram o desempenho ao longo da fase de estabilização. Isso 
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foi confirmado pelos testes estatísticos. Para o grupo de prática constante, a ANOVA 

one-way encontrou F(7; 63)=11,9, p<0,01. O teste de Tukey apontou uma diminuição 

do erro absoluto do 1º bloco de tentativas para os demais blocos (p<0,05) e do 2º 

bloco de tentativas para o 8º bloco (p<0,01). Para o grupo de prática constante-

aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 63)=4,7, p<0,01. O teste de Tukey 

identificou diferenças entre o 1º bloco de tentativas e o 4º e 8º blocos (p<0,05), entre 

o 3º e 4º blocos de tentativas e o 5º bloco (p<0,05), mostrando que num primeiro 

momento houve uma redução do erro absoluto, e, quando a tarefa passou a ser a 

organizada de forma aleatória, ocorreu uma piora do desempenho, porém no final, o 

erro absoluto voltou a diminuir. Com relação à prática aleatória, a ANOVA one-way 

encontrou F(7; 63)=9,4, p<0,01, sendo que o teste de Tukey mostrou que o 1º bloco 

de tentativas teve erro absoluto maior do que o 3º e os demais blocos subseqüentes, 

e que o 2º bloco de tentativas teve erro maior do que o 8º bloco. E, para o grupo de 

prática aleatória-constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 63)= 7,2, p<0,01. O 

teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de tentativas apresentou erro absoluto maior 

do que os demais blocos de tentativas (p<0,02). 
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FIGURA 2 – Médias do erro absoluto em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, das 

crianças, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) 

e nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 
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No que concerne aos adultos, ao observar a FIGURA 3, verifica-se que, 

assim como ocorreu com as crianças, todos os grupos melhoraram o desempenho 

ao longo da fase de estabilização. Para o grupo de prática constante, ANOVA one-

way encontrou F(7; 77)=3,57, p<0,01, e o teste  Tukey apontou uma diminuição do 

erro absoluto do 1º bloco de tentativas para o 3º e demais blocos (p<0,04). Para o 

grupo de prática constante-aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 70)=3,7, 

p<0,01. O teste de Tukey identificou diferenças entre o 1º e o 4º bloco de tentativas 

(p<0,01), e entre 4º e o 5º bloco de tentativas (p<0,01), mostrando que num primeiro 

momento houve uma redução do erro absoluto, e, quando a tarefa passou a ser a 

organizada de forma aleatória, ocorre uma piora do desempenho, mas depois o 

desempenho foi retomado. Com relação à prática aleatória, a ANOVA one-way 

encontrou F(7; 77)=3,9, p<0,01. O teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de 

tentativas teve erro absoluto maior do que o 6º e o 8º bloco de tentativas, e que o 2º 

bloco de tentativas teve erro maior do que o 8º bloco. E, para o grupo de prática 

aleatória-constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 77)= 5,9, p<0,01, sendo que o 

teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de tentativas apresentou erro absoluto maior 

do que o 3º e demais blocos de tentativas (p<0,05). 

E, referente aos idosos, observa-se que todos os grupos diminuíram o erro 

absoluto ao longo da fase de estabilização (FIGURA 4). Para o grupo de prática 

constante, ANOVA one-way encontrou F(7; 91)=11,3, p<0,01, e o teste de Tukey 

apontou uma diminuição do erro absoluto do 1º bloco de tentativas para os demais 

blocos (p<0,01), e do 2º bloco de tentativas para o 8º bloco (p<0,03). Para o grupo de 

prática constante-aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 91)=3,7, p<0,01. O 

teste de Tukey identificou diferenças entre o 1º bloco de tentativas e o 3º e 4º blocos 

(p<0,04), entre o 3º e 4º bloco de tentativas e o 5º bloco (p<0,03), mostrando que 

num primeiro momento houve uma redução do erro absoluto, e, quando a tarefa 

passou a ser a praticada de forma aleatória, ocorreu uma piora do desempenho, mas 

em seguida o desempenho foi retomado. Com relação à prática aleatória, a ANOVA 

one-way encontrou F(7; 98)=7,3, p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 1º bloco 

de tentativas teve erro absoluto maior do que o 3º e os demais blocos subseqüentes, 

e que o 2º bloco de tentativas teve erro maior do que o 8º bloco. 
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FIGURA 3 – Médias do erro absoluto em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, dos 

adultos, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e 

nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 
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FIGURA 4 – Médias do erro absoluto em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, dos 

idosos, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e 

nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 
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E, finalmente, para o grupo de prática aleatória-constante, a ANOVA one-

way encontrou F(7; 91)=11,0, p<0,01. O teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de 

tentativas apresentou erro absoluto maior do que o 4º e os demais blocos 

subseqüentes (p<0,01), apontou ainda que o 2º bloco de tentativas foi maior do que o 

6º, o 7º e o 8º blocos (p<0,04), que o 3º foi maior do que o 7º e o 8º bloco de 

tentativas (p<0,01) e, por fim, que o 4º bloco teve erro absoluto maior do que o 8º 

bloco (p<0,02). 

 

6.1.2 Análise da fase de adaptação 

 

A análise de variância a três fatores para a fase de adaptação apontou 

diferenças para os fatores idade [F(2; 132)=10,54, p<0,01], e blocos de tentativas 

[F(4; 528)=14,25, p<0,01]. Encontrou, também, interação entre idade e blocos de 

tentativas [F(8; 528)=4,67, p<0,01] e, entre estrutura de prática e blocos de tentativas 

[F(12; 528)=2,02, p=0,02]. Não foram detectadas diferenças no fator estrutura de 

prática [F(3; 132)=0,68, p>0,5]; interação entre idade e estrutura de prática [F(6, 

132)=0,77, p>0,6]; e interação entre idade, estrutura de prática e blocos de tentativas 

[F(24; 528)=1,08, p>0,4].  

Com relação ao fator idade (FIGURA 5), o teste de Tukey apontou que o 

grupo de idosos apresentou erro absoluto maior do que crianças e adultos na fase de 

adaptação (p<0,00).  

Para o fator blocos de tentativas (FIGURA 6), o teste de Tukey apontou 

diferenças significantes entre o 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e o 1º 

bloco de tentativas da fase de adaptação (p=0,01), mostrando que houve um 

aumento do erro absoluto quando a tarefa foi modificada. O teste post hoc apontou 

ainda que o 8º bloco de tentativas da fase de estabilização apresentou erro absoluto 

maior do que o 4º bloco de tentativas da fase de adaptação (p<0,00). O 1º bloco da 

fase de adaptação apresentou erro absoluto maior do que os demais blocos da fase 

de adaptação (p<0,00), bem como, o 2º bloco dessa fase apresentou erro absoluto 

maior do que o 4º bloco (p<0,02). Assim pode-se inferir que, com a modificação da 

tarefa, houve uma piora do desempenho no 1º bloco da fase de adaptação, porém, 
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em seguida, o erro absoluto diminuiu significantemente e o desempenho melhorou 

nos demais blocos de tentativas.  
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FIGURA 5 – Médias do erro absoluto em milissegundos, das crianças, dos adultos e 

dos idosos.  
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FIGURA 6 – Médias do erro absoluto em milissegundos, do último bloco de tentativas 

da fase de estabilização (8) e dos quatro blocos de tentativas da fase de 

adaptação (1 a 4). 

 



 47

No que se refere à interação entre idade e blocos de tentativas (FIGURA 

7), pode-se observar que, na análise entre grupos, as crianças apresentaram erro 

absoluto menor do que os idosos. O teste de Tukey apontou diferenças significantes 

no 8º (estabilização), no 1º e no 2º blocos de tentativas (adaptação) (p<0,00). Ainda 

na análise entre grupos, verificou-se que os adultos também apresentaram erro 

absoluto menor do que os idosos, e o teste de Tukey apontou que houve diferenças 

significantes em todos os blocos de tentativas (p<0,00). 
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FIGURA 7 – Médias do erro absoluto em milissegundos, no último bloco de tentativas 

da fase de estabilização (8) e nos quatro blocos de tentativas da fase de 

adaptação (1 a 4), das crianças, dos adultos e dos idosos. 

 

Na análise intragrupos, somente o grupo de idosos apresentou mudança 

desempenho ao longo dos blocos de tentativas. O teste de Tukey apontou diferenças 

entre o 8º bloco da fase de estabilização e o 3º e 4º blocos da fase de adaptação 

(p<0,00); entre o 1º e os demais blocos da fase de adaptação (p<0,00); e entre o 2º e 

o 4º bloco da fase de adaptação (p<0,00). Assim, infere-se que os idosos 

apresentaram melhora de desempenho ao longo da fase de adaptação. 

Para a interação entre estrutura de prática e blocos de tentativas (FIGURA 

8), na análise entre grupos, o teste de Tukey apontou diferenças significantes no 8º 

bloco da fase de estabilização, mostrando que o erro absoluto do grupo de prática 
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aleatória foi maior do que o erro dos grupos de prática constante e aleatória-

constante (p<0,04). Houve diferença, também, no 1º bloco de tentativas da fase de 

adaptação, no qual o grupo de prática constante-aleatória apresentou erro absoluto 

menor do que o grupo de prática aleatória (p<0,02). Desse modo, pode-se inferir que 

os grupos apresentaram desempenhos diferentes ao final da fase de estabilização, 

sendo que o grupo de prática aleatória apresenta o pior desempenho; e quando a 

tarefa é modificada, observa-se que o grupo de prática constante-aleatória apresenta 

melhor desempenho com relação à prática aleatória.  

 

E s trut. P rátic a x  B loc os

0

50

100

150

200

250

300

350

8 1 2 3 4

B loc os  de tentativas

E
rr

o
 (

m
s

)

C ons tante C ons t-aleatória A leatória A leat-c ons tante

 

FIGURA 8 – Médias do erro absoluto em milissegundos, no último bloco de tentativas 

da fase de estabilização (8) e nos quatro blocos da fase de adaptação (1 

a 4), dos quatro grupos de prática (constante, constante-aleatória, 

aleatória e aleatória-constante). 

 

Na análise intragrupos, o teste de Tukey apontou diferenças significantes 

apenas para os grupos de prática constante e prática aleatória. No grupo de prática 

constante, o erro absoluto aumentou do 8º bloco de tentativas da fase de 

estabilização para o 1º bloco de tentativas da fase de adaptação (p<0,00) e, o erro 

diminuiu do 1º bloco da fase de adaptação para o 4º bloco (p<0,00), mostrando que 

esse foi o único grupo que piorou o desempenho na mudança da tarefa. No grupo de 
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prática aleatória, o erro foi maior no 8º e 1º blocos comparados com o 3º e o 4º 

blocos (p<0,04), mostrando que esse grupo melhorou o desempenho ao longo da 

fase de adaptação.  

 

6.1.3 Síntese dos resultados 

 

Os resultados mostraram que os grupos de prática constante, constante-

aleatória, aleatória e aleatória-constante de crianças, adultos e idosos diminuíram o 

erro absoluto e, portanto, melhoraram o desempenho em termos de precisão na fase 

de estabilização. Destaque se faz aos grupos de prática constante-aleatória que 

mostraram piora do desempenho com a mudança da prática constante para a prática 

aleatória, mas, que no caso das crianças, com posterior melhora. 

Na fase de adaptação os resultados mostraram que (a) crianças e adultos 

tiveram melhor desempenho do que idosos, (b) os grupos foram perturbados com a 

modificação da tarefa, (c) os idosos melhoraram o desempenho após perturbação, 

(d) a perturbação foi mais evidente para os grupos de prática constante, (e) os 

grupos de prática aleatória foram aqueles com pior desempenho, e (f) no início da 

fase de adaptação os grupos de prática constante-aleatória tiveram melhores 

desempenhos do que os grupos de prática aleatória. 

 

6.2 Erro Variável 

 

O erro variável indica a consistência do resultado foi alcançado, e foi 

calculado através da média do erro em blocos de nove tentativas. Os resultados 

estão apresentados na TABELA 2 e ilustrados nas FIGURAS 9, 10 e 11. 
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TABELA 2 – Médias do erro variável em milissegundos dos doze grupos 

experimentais [crianças, adultos e idosos (práticas constante, 

constante-aleatória, aleatória, aleatória-constante)], nos oito blocos 

de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

  ESTABILIZAÇÃO ADAPTAÇÃO 
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

C
R

IA
N

Ç
A

S
 C 364.5 262.6 110.9 102.9 123.0 130.2 117.2 81.8 186.2 150.1 173.3 130.6 

C-A 276.6 186.6 113.4 119.0 409.7 281.0 199.0 160.7 170.1 104.4 126.3 94.9 

A 323.1 369.9 256.3 178.3 233.7 173.0 189.5 130.6 190.5 136.4 119.9 106.8 

A-C 329.3 248.6 235.5 257.8 148.3 135.6 98.2 123.7 207.1 164.1 138.1 113.6 

 

             

A
D

U
LT

O
S

 C 197.7 108.1 102.8 95.9 93.6 83.2 81.9 76.8 151.7 70.1 96.8 65.0 

C-A 140.6 78.9 84.4 68.4 154.7 142.1 121.7 135.5 115.6 78.0 59.9 69.0 

A 248.5 198.9 168.7 147.3 157.4 134.7 143.8 132.9 91.2 73.1 86.9 84.8 

A-C 227.1 196.1 155.5 148.3 91.0 61.5 66.6 71.9 129.2 99.9 70.8 60.9 

 

             

ID
O

S
O

S
 C 308.5 201.1 124.4 141.4 111.2 133.4 150.6 114.1 268.6 200.9 157.5 143.1 

C-A 268.4 160.0 113.6 145.4 318.9 231.1 239.8 206.1 248.7 177.0 170.7 132.7 

A 375.4 314.3 375.1 320.6 303.6 280.1 341.8 267.4 244.5 234.5 156.5 139.6 

A-C 325.7 320.4 318.7 269.2 248.3 190.3 148.7 139.8 267.0 209.6 140.2 134.7 

 

6.2.1 Análise da fase de estabilização 

 

Com relação às crianças, conforme se pode observar na FIGURA 9, todos 

os grupos diminuíram a variabilidade do desempenho ao longo da fase de 

estabilização, o que foi confirmado pelos testes estatísticos. Para o grupo de prática 

constante, ANOVA one-way encontrou F(6; 63)=8,6, p<0,01, e o teste de Tukey 

apontou diminuição do erro variável do 1º bloco de tentativas para o 3º e os demais 

blocos subseqüentes (p<0,01) e do 2º bloco de tentativas para o 3º, 4º e 8º blocos 

(p<0,04). Para o grupo de prática constante-aleatória, a ANOVA one-way encontrou 

F(6; 63)=5,5, p<0,01, e o teste de Tukey identificou diferenças entre o 2º, 3º e 4º 

blocos de tentativas e o 5º bloco (p<0,01), e entre o 5º e o 7º e 8º blocos de 

tentativas (p<0,02), mostrando que quando a tarefa passou a ser a praticada de 

forma aleatória, ocorreu um aumento da variabilidade, porém, em seguida, o erro 

variável diminuiu retomando de desempenho anterior. Com relação à prática 
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aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(6; 63)=6,2, p<0,01, e o teste de Tukey 

mostrou que o 1º e o 2º blocos de tentativas teve erro variável maior do que o 4º, 6º e 

8º blocos de tentativas, e que o 2º bloco de tentativas apresentou erro maior do que o 

4º, 6º, 7º e 8º blocos de tentativas. E, para o grupo de prática aleatória-constante, a 

ANOVA one-way encontrou F(6; 63)= 5,2, p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 

1º bloco de tentativas apresentou erro variável maior do que o 5º e os demais blocos 

subseqüentes (p<0,01), e que o 4º bloco de tentativas apresentou erro maior do que 

o 7º bloco (p<0,05). 
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FIGURA 9 – Médias do erro variável em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, das 

crianças, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) 

e nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 

Em relação aos adultos, ao observar a FIGURA 10, verifica-se que, assim 

como ocorreu com as crianças, todos os grupos diminuíram o erro variável ao longo 

da fase de estabilização. Para o grupo de prática constante, a ANOVA one-way 

encontrou F(7; 77)=4,55, p<0,01, e o teste de Tukey apontou diminuição do erro 

absoluto do 1º bloco de tentativas para o 2º e os demais blocos (p<0,02). Para o 

grupo de prática constante-aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 70)=5,06, 
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p<0,01. O teste de Tukey identificou que a variabilidade no 1º bloco foi maior do que 

4º bloco de tentativas (p<0,01); no 2º e o 3º blocos, a variabilidade foi menor do que 

no 5º bloco (p<0,03); e, no 4º bloco foi menor do que o 5º, 6º e 8º blocos de 

tentativas (p<0,04), mostrando que num primeiro momento houve redução do erro 

absoluto, e, quando a tarefa passou a ser a organizada de forma aleatória, ocorreu 

um aumento da variabilidade. Com relação à prática aleatória, a ANOVA one-way 

encontrou F(7; 77)=3,19, p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de 

tentativas teve erro variável maior do que o 4º, 6º, 7º e o 8º blocos de tentativas. E, 

para o grupo de prática aleatória-constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 77)= 

9,09, p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 1º e o 2º blocos de tentativas 

apresentaram erro variável maior do que o 5º e demais blocos (p<0,02), e que o 3º 

bloco foi maior do que o 6º bloco de tentativas (p<0,05). 
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FIGURA 10 – Médias do erro variável em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, dos 

adultos, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) 

e nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 

E, no tocando aos idosos, conforme a FIGURA 11 todos os grupos 

diminuíram o erro variável ao longo da fase de estabilização. Isso foi parcialmente 
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confirmado pelos testes estatísticos. Para o grupo de prática constante, a ANOVA 

one-way encontrou F(7; 91)=7,81, p<0,01, e o teste de Tukey apontou diminuição do 

erro absoluto do 1º bloco de tentativas para os demais blocos (p<0,04). Para o grupo 

de prática constante-aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 91)=7,30, p<0,01, e 

o teste de Tukey identificou diferenças entre o 1º bloco de tentativas e o 3º e 4º 

blocos (p<0,02); entre o 2º e 4º bloco de tentativas e o 5º bloco (p<0,01); entre o 3º 

bloco e o 5º, 6º e 7º blocos de tentativas (p<0,03); e entre o 5º e o 8º bloco de 

tentativas (p<0,04), mostrando que num primeiro momento houve redução da 

variabilidade, e, quando a tarefa passou a ser a organizada de forma aleatória, 

ocorreu aumento da variabilidade, mas ao final da fase, o erro variável diminuiu 

novamente. Com relação à prática aleatória, a ANOVA one-way não encontrou 

diferença significante [F(7; 98)=1,02, p>0,05] entre os blocos de tentativas. E, para o 

grupo de prática aleatória-constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 91)=5,44, 

p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 1º, o 2º e o 3º blocos apresentaram erro 

variável maior do que o 7º e o 8º blocos de tentativas (p<0,01). 
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FIGURA 11 – Médias do erro variável em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, dos 

idosos, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) 

e nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 
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6.2.2 Análise da fase de adaptação 

 

A análise de variância a três fatores apontou diferenças significantes para 

o fator idade [F(2; 132)=20,60, p<0,00], para o fator blocos de tentativas [F(4; 

528)=26,11, p<0,00], para a interação entre idade e blocos de tentativas [F(8; 

528)=3,11, p<0,00] e, para a interação entre estrutura de prática e blocos de 

tentativas [F(12; 528)=3,98, p=0,00]. Não foram detectadas diferenças significantes 

para o fator estrutura de prática [F(3; 132)=0,12, p>0,9]; para a interação entre idade 

e estrutura de prática [F(6; 132)=0,23, p>0,9]; e para a interação entre idade, 

estrutura de prática e blocos de tentativas [F(24; 528)=0,71, p>0,8].  

Com relação ao fator idade (FIGURA 12), o teste de Tukey apontou que o 

grupo de idosos apresentou erro variável maior do que crianças, as quais tiveram 

erro maior do que os adultos (p<0,02), permitindo afirmar que houve uma hierarquia 

com relação à consistência do desempenho entre as idades. 
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FIGURA 12 – Médias do erro variável em milissegundos, das crianças, dos adultos e 

dos idosos.  

 

Para o fator blocos (FIGURA 13), o teste de Tukey apontou diferenças 

significantes entre o 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e o 1º bloco de 

tentativas da fase de adaptação (p=0,00), mostrando que houve um aumento do erro 
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variável quando a tarefa foi modificada. O teste post hoc apontou ainda que o 8º 

bloco de tentativas da fase de estabilização apresentou erro variável maior do que o 

4º bloco de tentativas da fase de adaptação (p<0,00). O 1º bloco de tentativas da 

fase de adaptação apresentou erro variável maior do que os demais blocos da fase 

de adaptação (p<0,00). Desse modo, pode-se inferir que, com a modificação da 

tarefa, houve uma piora do desempenho no 1º bloco da fase de adaptação, porém, 

em seguida, a variabilidade diminuiu significantemente e o desempenho melhorou 

nos demais blocos de tentativas.  
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FIGURA 13 – Médias do erro variável em milissegundos, do último bloco de 

tentativas da fase de estabilização (8) e dos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 

No que se refere à interação entre idade e blocos de tentativas (FIGURA 

14), pode-se observar que, na análise entre grupos, as crianças apresentaram erro 

variável menor do que os idosos, e o teste de Tukey apontou tais diferenças 

significantes no 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e no 1º e 2º blocos de 

tentativas da fase de adaptação (p<0,02). Verifica-se, também, que as crianças 

apresentaram erro variável maior do que os adultos no 1º, 2º e 3º blocos de 

tentativas da fase de adaptação (p<0,02). E, por fim, observa-se que os adultos 

apresentaram erro variável menor do que os idosos em todos os blocos de tentativas 

(p<0,00). 
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Na análise intragrupos, crianças e idosos aumentaram a variabilidade do 

8º bloco de tentativas da fase de estabilização para o 1º bloco de tentativas da fase 

de adaptação (p<0,00). Além disso, o teste de Tukey apontou diferenças, para 

crianças e adultos, entre o 1º e o 4º bloco de tentativas da fase de adaptação 

(p<0,03). Com relação aos idosos, houve diferença também entre o 1º e os demais 

blocos de tentativas da fase de adaptação (p<0,01); e entre o 2º bloco de tentativas e 

o 3º e 4º blocos de tentativas da fase de adaptação (p<0,02). Assim, infere-se que, 

em todas as idades, houve um aumento da consistência ao longo da fase de 

adaptação.  

 

Idade x Blocos

0

50

100

150

200

250

300

8 1 2 3 4

Blocos de tentativas

E
rr

o
 (

m
s)

Crianças  Adultos Idosos

 

FIGURA 14 – Médias do erro variável em milissegundos, no último bloco de 

tentativas da fase de estabilização (8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4), das crianças, dos adultos e 

dos idosos. 

 

Para a interação entre estrutura de prática e blocos de tentativas (FIGURA 

15), na análise entre grupos, o teste de Tukey apontou diferenças significantes 

apenas no 8º bloco de tentativas da fase de estabilização, mostrando que o erro 

variável do grupo de prática constante foi menor do que o erro dos grupos de prática 

constante-aleatória e de prática aleatória (p<0,00). Além disso, nesse bloco, o grupo 
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de prática aleatória apresentou uma variabilidade maior do que o grupo de prática 

aleatória-constante (p<0,02).  
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FIGURA 15 – Médias do erro variável em milissegundos, no último bloco de 

tentativas da fase de estabilização (8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4), dos quatro grupos de prática 

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

 

Na análise intragrupos, o teste de Tukey apontou diferenças significantes 

em todos os grupos. No grupo de prática constante, o erro variável aumentou do 8º 

bloco de tentativas da fase de estabilização para o 1º bloco de tentativas da fase de 

adaptação (p<0,00), e em seguida, o erro diminuiu do 1º bloco da fase de adaptação 

para os demais blocos dessa fase (p<0,05), mostrando que o grupo aumentou a 

variabilidade com a mudança da tarefa, mas depois o erro variável diminuiu no 

restante da fase de adaptação. No grupo de prática constante-aleatória, 8º bloco de 

tentativas da fase de estabilização e o 1º bloco de tentativas da fase de adaptação, 

apresentaram uma variabilidade maior do que o 4º bloco de tentativas da fase de 

adaptação (p<0,01), mostrando que nesse grupo a mudança da tarefa não provocou 

um aumento do erro variável, e que este diminuiu ao final da fase de adaptação. E o 
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mesmo ocorreu no grupo de prática aleatória, em que o erro variável também foi 

maior no 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e no 1º bloco de tentativas 

da fase de adaptação se comparados com o 4º bloco de tentativas da fase de 

adaptação (p<0,01), mostrando que esse grupo manteve a variabilidade na mudança 

da tarefa e que melhorou o desempenho ao longo da fase de adaptação.  

Por fim, no grupo de prática aleatória-constante, o erro variável aumentou 

do 8º bloco de tentativas da fase de estabilização para o 1º bloco de tentativas da 

fase de adaptação (p<0,00), e, em seguida, o erro diminuiu do 1º bloco de tentativas 

da fase de adaptação para o 3º e o 4º blocos de tentativas dessa fase (p<0,00), 

mostrando que o grupo, assim como o grupo de prática constante, se tornou mais 

inconsistente com a mudança da tarefa, mas depois aumentou a consistência ao 

longo da fase de adaptação. 

 

6.2.3 Síntese dos resultados 

 
Na fase de estabilização os resultados mostraram diminuição do erro 

variável e, portanto, melhora do desempenho em termos de consistência. Faz-se os 

seguintes destaques: (a) ao grupo de prática constante-aleatória das crianças que 

não melhoraram o desempenho em consistência enquanto a prática era constante, 

foram perturbados com a introdução da prática aleatória, mas o melhoraram 

posteriormente; (b) os idosos do grupo de prática aleatória não apresentaram 

melhora no desempenho. 

Na fase de adaptação, adultos mostraram mais consistência do que idosos 

e crianças e, esses últimos foram mais consistentes do que idosos. Verificou-se que 

todos os grupos foram perturbados com a modificação na tarefa, mas que o 

desempenho foi retomado no decorrer da fase.  

 

6.3 Erro Constante 

 

Os resultados do erro constante estão apresentados na TABELA 3 e 

ilustrados nas FIGURAS 16,17 e 18. 
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TABELA 3 – Médias do erro constante em milissegundos dos doze grupos 

experimentais [crianças, adultos e idosos (constante, constante-

aleatória, aleatória e aleatória-constante)], nos oito blocos de 

tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

  ESTABILIZAÇÃO ADAPTAÇÃO 
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

C
R

IA
N

Ç
A

S
 C 418.6 202.9 78.9 77.1 63.2 57.6 87.6 27.8 -47.3 -14.8 9.5 -49.7 

C-A 404.2 301.0 144.2 103.2 409.2 343.3 176.9 101.8 -51.3 -81.9 -48.6 -52.0 

A 600.6 340.4 150.3 91.7 161.9 79.6 41.3 36.6 -57.9 -68.1 -61.1 -50.1 

A-C 708.4 313.2 333.2 282.1 173.9 107.2 91.4 105.7 1.3 -19.9 -65.5 -87.3 

 

             

A
D

U
LT

O
S

 C 307.3 193.8 109.4 102.9 77.1 54.1 58.9 51.5 -37.5 -45.5 -46.9 -61.6 

C-A 67.4 28.9 25.1 -3.6 70.3 56.4 -15.3 -8.8 -86.4 -68.7 -58.2 -64.8 

A 280.8 254.1 159.9 129.0 163.0 109.0 117.0 110.8 -25.1 -23.9 -22.5 -0.6 

A-C 295.7 144.8 108.8 81.9 21.9 31.5 29.0 34.9 -41.9 -44.1 -83.1 -67.2 

 

             

ID
O

S
O

S
 C 894.7 532.5 352.6 333.2 239.3 250.9 240.7 207.1 433.3 227.7 130.1 83.8 

C-A 459.4 293.0 207.0 147.8 451.2 296.8 289.2 271.8 5.0 -90.7 -63.2 -28.6 

A 1266.2 1007.9 814.8 774.1 772.8 720.1 653.9 563.6 526.0 392.2 190.3 124.0 

A-C 889.9 656.3 648.7 540.2 490.4 369.5 290.3 221.4 172.6 164.9 119.6 76.0 

 

6.3.1 Análise da fase de estabilização 

 

No que se refere às crianças, conforme se pode observar na FIGURA 16, 

todos os grupos diminuíram erro constante, em direção à coincidência, ao longo da 

fase de estabilização. Essa observação foi confirmada pela análise estatística. Para o 

grupo de prática constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 63)=10,87, p<0,01. O 

teste  Tukey apontou diminuição do erro constante do 1º bloco de tentativas para os 

demais blocos (p<0,01) e do 2º bloco de tentativas para o 8º bloco (p<0,05). Para o 

grupo de prática constante-aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 63)=3,62, 

p<0,01, e o teste de Tukey identificou diferenças entre o 1º e o 8º blocos de 

tentativas (p=0,05), entre o 4º e o 5º blocos de tentativas (p<0,05), e entre o 5º e o 8º 

blocos de tentativas (p<0,05), mostrando que num primeiro momento houve uma 

manutenção do erro constante, e quando a tarefa foi modificada para a estrutura de 

prática aleatória, ocorreu uma piora do desempenho, porém no final, o erro diminuiu. 
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Com relação à prática aleatória, a ANOVA one-way encontrou F(7; 63)=9,20, p<0,01. 

O teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de tentativas teve erro constante maior do 

que o 3º e os demais blocos subseqüentes (p<0,01), e que o 2º bloco de tentativas 

teve erro maior do que o 7º e 8º blocos de tentativas (p<0,03). E, para o grupo de 

prática aleatória-constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 63)= 6,38, p<0,01, e o 

teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de tentativas apresentou erro constante maior 

do que os demais blocos de tentativas (p<0,03). 
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FIGURA 16 – Médias do erro constante em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, das 

crianças, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) 

e nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 

Com relação aos adultos, ao observar a FIGURA 17 verifica-se que, assim 

como ocorreu com as crianças, todos os grupos diminuíram o erro constante em 

direção à coincidência, ao longo da fase de estabilização. Essa observação foi 

confirmada pelo teste estatístico. Para o grupo de prática constante, a ANOVA one-

way encontrou F(7; 77)=3,57, p<0,01, e o teste  Tukey apontou diminuição do erro 

constante do 1º bloco de tentativas para o 5º e demais blocos de tentativas 

subseqüentes (p<0,03). Para o grupo de prática constante-aleatória, a ANOVA one-

way encontrou F(7; 70)=3,7, p<0,05, porém o teste de Tukey não localizou entre 



 61

quais blocos essa diferença ocorreu. Com relação à prática aleatória, a ANOVA one-

way encontrou F(7; 77)=3,9, p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 1º bloco de 

tentativas teve erro constante maior do que o 4º, 6º, 7º  e o 8º blocos de tentativas 

(p<0,03), e que o 2º bloco de tentativas teve erro maior do que o 6º e o 8º blocos de 

tentativas (p<0,05). E, para o grupo de prática aleatória-constante, a ANOVA one-

way encontrou F(7; 77)= 5,9, p<0,01, e o teste de Tukey apontou que o 1º bloco de 

tentativas apresentou erro constante maior do que o 4º e os demais blocos de 

tentativas (p<0,04). 
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FIGURA 17 – Médias do erro constante em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, dos 

adultos, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) 

e nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 

E, concernente aos idosos, conforme a FIGURA 18 todos os grupos 

diminuíram o erro constante, melhorando o desempenho na direção da coincidência, 

ao longo da fase de estabilização. Para o grupo de prática constante, ANOVA one-

way encontrou F(7; 91)=11,3, p<0,01, e o teste de Tukey apontou diminuição do erro 

constante do 1º bloco de tentativas para os demais blocos (p<0,01) e, do 2º para o 8º 

bloco de tentativas (p<0,02). Para o grupo de prática constante-aleatória, a ANOVA 
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one-way encontrou F(7; 91)=3,7, p<0,01. O teste de Tukey identificou diferenças 

entre o 1º e o 4º blocos de tentativas (p<0,01), e entre o 4º e o 5º blocos de tentativas 

(p=0,01), mostrando que num primeiro momento houve redução do erro constante, e, 

quando a prática passou a ser a praticada de forma aleatória, ocorreu piora do 

desempenho, ou seja, aumento do erro constante. Com relação à prática aleatória, a 

ANOVA one-way encontrou F(7; 98)=7,3, p<0,01, e o teste de Tukey mostrou que o 

1º bloco de tentativas teve erro constante maior do que o 3º e os demais blocos de 

tentativas subseqüentes (p<0,01), e que o 2º bloco de tentativas teve erro maior do 

que o 7º e 8º blocos de tentativas (p<0,03). E, para o grupo de prática aleatória-

constante, a ANOVA one-way encontrou F(7; 91)=11,0, p<0,01. O teste de Tukey 

mostrou que o 1º bloco de tentativas apresentou erro constante maior do que o 4º e 

os demais blocos de tentativas subseqüentes (p<0,01), apontou que o erro constante 

no 2º e no 3º blocos de tentativas foi maior do que no 7º e no 8º blocos de tentativas 

(p<0,01), e, por fim, que o 4º bloco de tentativas teve erro constante maior do que o 

8º bloco de tentativas (p=0,03). 
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FIGURA 18 – Médias do erro constante em milissegundos, dos grupos de prática 

constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante, dos 

idosos, nos oito blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e 

nos quatro blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 
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6.3.2 Análise da fase de adaptação 

 

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

[F(2;132)=9,02, p<0,00], para o fator blocos de tentativas [F(4; 528)=19,20, p<0,00], 

para a interação entre idade e blocos de tentativas [F(8; 528)=4,36, p<0,00] e, para a 

interação entre idade, estrutura de prática e blocos de tentativas [F(24; 528)=1,69, 

p=0,02]. Não foram detectadas diferenças significantes para o fator estrutura de 

prática [F(3; 132)=1,20, p>0,3]; para a interação entre idade e estrutura de prática 

[F(6; 132)=0,88, p>0,5]; e para a interação entre estrutura de prática e blocos de 

tentativas [F(12; 528)=1,55, p=0,1].  

Com relação ao fator idade (FIGURA 19), o teste de Tukey apontou que o 

grupo de idosos apresentou erro constante diferente das crianças e dos adultos 

(p<0,00). Desse modo, verifica-se que os idosos apresentaram desempenho 

“atrasado”, enquanto que crianças e adultos tiveram desempenho “antecipado”, 

durante a fase de adaptação.  
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FIGURA 19 – Médias do erro constante em milissegundos, das crianças, dos adultos 

e dos idosos.  

 

Para o fator blocos de tentativas (FIGURA 20), o teste de Tukey apontou 

diferenças entre o 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e todos os blocos 
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de tentativas da fase de adaptação (p=0,00). O teste post hoc apontou ainda que o 1º 

bloco de tentativas da fase de adaptação apresentou erro constante maior do que o 

3º e 4º blocos de tentativas (p<0,01). Desse modo, pode-se inferir que, houve uma 

redução do erro constante em direção à coincidência e, uma mudança na sua 

direção, de atrasado (8º, 1º e 2º blocos) para adiantado ao final da fase de 

adaptação.  
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FIGURA 20 – Médias do erro constante em milissegundos, do último bloco de 

tentativas da fase de estabilização (8) e dos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4). 

 

No que se refere à interação entre idade e o fator blocos de tentativas 

(FIGURA 21), pode-se observar que, na análise entre grupos, os idosos 

apresentaram erro constante diferente de adultos e crianças, e o teste de Tukey 

apontou que as diferenças significantes foram no 8º bloco de tentativas da fase de 

estabilização e no 1º, 2º e 3º blocos de tentativas da fase de adaptação (p<0,05). 

Assim, pode-se inferir que crianças e adultos apresentam erro constante menor, ou 

mais próximo da coincidência do que os idosos no final da fase de estabilização e na 

maior parte da fase de adaptação. Porém, ao final dessa fase (4º bloco), os idosos 

apresentam desempenho sem diferença significante aos demais. 
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Na análise intragrupos observa-se que, crianças e adultos modificaram o 

desempenho de atrasado, no 8º bloco de tentativas da fase de estabilização, para 

adiantado em todos os blocos de tentativas da fase de adaptação, porém, o teste de 

Tukey não localizou diferença significante entre os blocos. Com relação aos idosos, o 

teste de Tukey apontou que o 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e o 1º 

bloco de tentativas da fase de adaptação apresentaram erro constante maior do que 

os demais blocos de tentativas da fase de adaptação (p<0,04); e o 2º bloco de 

tentativas apresentou erro constante maior que o 4º bloco de tentativas da fase de 

adaptação (p<0,05). Isso mostra que os idosos foram capazes de diminuir seu erro 

constante ao longo da fase de adaptação e, por isso, ao final, apresentaram 

desempenho semelhante às crianças e adultos.  
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FIGURA 21 – Médias do erro constante em milissegundos, no último bloco de 

tentativas da fase de estabilização (8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4), das crianças, dos adultos e 

dos idosos. 

 

Para a interação entre idade, estrutura de prática e blocos de tentativas 

(FIGURA 22) foram feitas três tipos de análises. A primeira, a análise por blocos 

intragrupos, foi feita observando, em cada idade separadamente, o desempenho das 

quatro estruturas de prática ao longo dos cinco blocos de tentativas. Na segunda, 
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realizou-se a análise nos blocos entre grupos, na qual se comparou o desempenho 

das estruturas de prática em cada bloco de tentativas, isolando-se as idades. Por fim, 

a terceira análise foi ente as idades, comparando-se o erro constante de cada 

estrutura de prática num determinado bloco de tentativas, de crianças, adultos e 

idosos. 
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FIGURA 22 - Médias do erro constante em milissegundos, no último bloco de 

tentativas da fase de estabilização (8) e nos quatro blocos de 

tentativas da fase de adaptação (1 a 4), dos grupos de crianças, 

adultos e idosos, nas quatro estruturas de prática (constante, 

constante-aleatória, aleatória, aleatória-constante). 

 

Nas análises de cada grupo, o teste de Tukey apontou diferenças 

significantes apenas nos grupos dos idosos. Dessa forma, verificou-se o 

comportamento das diferentes estruturas de prática ao longo nos cinco blocos de 

tentativas para os grupos dessa idade. As diferenças significantes encontradas foram 

com relação à prática constante-aleatória, na qual o 8º bloco de tentativas da fase de 



 67

estabilização apresentou erro constante maior do que todos os blocos de tentativas 

da fase de adaptação (p<0,04), mostrando que nessa estrutura de prática, os idosos 

tenderam a se aproximar da coincidência quando a tarefa foi modificada. Além disso, 

foram encontradas diferenças significantes para o grupo de prática aleatória, em que 

o erro constante foi maior no 8º bloco de tentativas da fase de estabilização e no 1º 

bloco de tentativas da fase de adaptação quando comparados ao 3º e 4º blocos de 

tentativas dessa última fase (p<0,00). E, o 2º bloco de tentativas apresentou erro 

constante maior comparado ao 4º bloco de tentativas (p=0,02), mostrando que o 

grupo de prática aleatória foi melhorando o seu desempenho no sentido da 

coincidência ao longo da fase de adaptação.  

Na análise entre os grupos, novamente o teste de Tukey apontou 

diferenças significantes apenas nos grupos dos idosos, dessa forma, comparou-se o 

desempenho das estruturas de prática em cada bloco de tentativas nos grupos dessa 

idade. As diferenças significantes encontradas foram no 8º bloco de tentativas da 

fase de estabilização, no qual o grupo de prática aleatória apresentou erro constante 

maior do que os demais grupos de estruturas de prática (p<0,01). No 1º bloco de 

tentativas da fase de adaptação, o grupo de prática aleatória apresentou erro 

constante maior do que os grupos de prática constante-aleatória e aleatória-

constante (p<0,00); e o grupo de prática constante-aleatória obteve erro menor do 

que o grupo de prática constante (p<0,00). No 2º bloco de tentativas, o grupo de 

prática aleatória apresentou erro constante maior do que o grupo de prática 

constante-aleatória (p<0,00); e, novamente, o grupo de prática constante-aleatória 

obteve erro menor do que o grupo de prática constante (p<0,00). 

Na análise entre idades, o teste de Tukey apontou diferenças entre os 

grupos de prática constante e entre os grupos de prática aleatória . Na comparação 

entre os grupos de prática constante-aleatória e entre os grupos de prática aleatória-

constante, não foram detectadas diferenças significantes.  

Com relação aos grupos de prática constante, os idosos apresentaram, no 

1º bloco de tentativas da fase de adaptação, erro constante maior do que as crianças 

e os adultos (p<0,00). Interessante que, apesar de apresentarem desempenho pior 

no início da fase de adaptação, os idosos foram capazes de igualar o desempenho 

ao das crianças e adultos no restante da fase. 
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Conforme já mencionado, não houve diferença significante entre os grupos 

de prática constante-aleatória, permitindo afirmar que, nesta estrutura de prática, 

indivíduos de diferentes idades apresentaram erro constante semelhante no final da 

fase de estabilização e ao longo da fase de adaptação. Observa-se também que, na 

fase de adaptação, todos os grupos apresentaram resposta adiantada. 

Na comparação entre os grupos de prática aleatória, os idosos tiveram 

erro constante maior do que as crianças e os adultos no 8º bloco de tentativas da 

fase de estabilização e no 1º e 2º blocos de tentativas da fase de adaptação 

(p<0,00). Dessa forma, verificou-se que, com relação ao erro constante, nessa 

estrutura de prática, os idosos apresentam pior desempenho que crianças e adultos, 

porém eles foram capazes de diminuir o erro e, ao final da fase de adaptação, foi 

capaz de apresentar desempenho semelhante aos demais. Interessante destacar 

que o grupo de idosos foi o único que apresentou melhora de desempenho na fase 

de adaptação.  

Por fim, conforme citado anteriormente, não houve diferença significante 

entre os grupos de prática aleatória-constante. Com base nesse resultado, pode-se 

afirmar que crianças, adultos e idosos apresentaram, nesta estrutura de prática, erro 

constante semelhante no final da fase de estabilização e ao longo da fase de 

adaptação. Apesar disso, observa-se que idosos apresentaram resposta atrasada, 

enquanto que crianças e adultos apresentam resposta adiantada.  

 

6.3.3  Síntese dos resultados 

 

Os resultados mostraram que, na fase de estabilização, todos os grupos 

de prática constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante de crianças, 

adultos e idosos diminuíram o erro constante e, portanto, tornaram o desempenho 

menos atrasado. Observou-se, também, que os grupos de prática constante-aleatória 

foram perturbados com a introdução da prática aleatória, porém, apresentaram 

melhora no desempenho posteriormente. 

Na fase de adaptação os idosos apresentaram desempenho atrasado 

enquanto que os adultos e as crianças o fizeram de modo antecipado. Verificou-se, 

também, que os grupos apresentaram diminuição do erro constante, sendo que isso 
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foi mais evidente para os grupos de idosos. E, que para esses últimos, o grupo de 

prática constante-aleatória foi aquele com menor erro. Além disso, observou-se ainda 

que a prática constante-aleatória foi a única estrutura que apresentou resposta 

adiantada em todas as idades.   

 

6.4 Erro de Execução 

 

Os resultados do erro de execução em cada bloco de tentativas estão 

apresentados na TABELA 4 e ilustrados nas FIGURAS 23, 24, 25. 

 

TABELA 4 – Medianas do erro de execução, em número de tentativas, dos doze 

grupos experimentais [crianças, adultos e idosos (práticas constante, 

constante-aleatória, aleatória, aleatória-constante)], nos 8 blocos de 

tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos 4 blocos de tentativas 

da fase de adaptação (1 a 4). 

  ESTABILIZAÇÃO ADAPTAÇÃO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

C
R

IA
N

Ç
A

S
 C 2 2 1 2 1 0.5 1 1 1.5 1 0.5 0 

C-A 2 1 0.5 1 2 1 2 1 3 1.5 1 1 

A 2.5 3 1.5 2.5 2 1 1 1 2.5 1.5 1 1 

A-C 4 2.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1.5 1 1 

 

             

A
D

U
LT

O
S

 C 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C-A 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

A 1 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 

A-C 1.5 1 0 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 

 

             

ID
O

S
O

S
 C 2 0.5 0 0 1 0.5 1 0 1 1 0 0 

C-A 1 1 1 1 2 1 0.5 1 1 1 0.5 1 

A 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 

A-C 3 2 1 1 1 1.5 1 1 1 0.5 0.5 1 
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6.4.1 Análise da fase de estabilização  

 

No que se refere às crianças, ao observar a FIGURA 23, pode-se dizer 

que todos os grupos diminuíram a quantidade de erros, ou seja, melhoram o seu 

desempenho, ao longo da fase de estabilização. O teste de Friedman diferença entre 

os blocos de tentativas em todos os grupos: prática constante [X2(n=10, gl=7)= 19,01, 

p<0,00]; prática constante-aleatória [X2(n=10, gl=7)= 18,41, p=0,01]; prática aleatória 

[X2(n=10, gl=7)= 27,01, p<0,00]; prática aleatória-constante [X2(n=10, gl=7)= 19,88, 

p<0,01]. 
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FIGURA 23 – Medianas da quantidade de erro de execução, dos idosos, nos oito 

blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos quatro 

blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4), dos grupos 

experimentais de crianças. 

 
Em relação aos adultos, o teste de Friedman não encontrou diferenças 

significantes para os grupos de prática constante [X2(n=11, gl=7)= 13,10, p<0,07]; e 

prática aleatória [X2(n=12, gl=7)= 5,72, p<0,57]. Mas indicou que houve diferença 

entre os blocos de tentativas para os grupos de prática constante-aleatória [X2(n=11, 

gl=7)= 13,94, p<0,05], e de prática aleatória-constante [X2(n=12, gl=7)=14,25 
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p<0,05]. A análise da FIGURA 24 permite sugerir que esses grupos diminuíram o 

erro no 3º e 4º blocos de tentativas, aumentaram o erro com a mudança de estrutura 

de prática, mas recuperaram o desempenho no final da fase de estabilização. 
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FIGURA 24 – Medianas da quantidade de erro de execução, dos idosos, nos oito 

blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos quatro 

blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4), dos grupos 

experimentais de adultos. 

 
E, no tocante aos idosos (FIGURA 25), o teste de Friedman indicou 

diferenças significantes nos grupos de prática aleatória [X2(n=15, gl=7)=16,19 

p<0,03] e aleatória-constante [X2(n=14, gl=7)=20,80 p<0,00]. A análise dos ranks 

permitiu inferir que a quantidade de execuções erradas desses grupos foi diminuindo 

ao longo da fase de estabilização. O teste de Friedman não encontrou diferença 

significante para o grupo de prática constante [X2(n=14, gl=7)=13,09 p<0,07], e nem 

para o grupo de prática constante-aleatória [X2(n=14, gl=7)=13,04 p<0,06].  
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FIGURA 25 – Medianas da quantidade de erro de execução, dos idosos, nos oito 

blocos de tentativas da fase de estabilização (1 a 8) e nos quatro 

blocos de tentativas da fase de adaptação (1 a 4), dos grupos 

experimentais de idosos. 

 

6.4.2 Análise da fase de adaptação 

 

Na fase de adaptação, realizou-se uma comparação, em cada idade, entre 

os grupos de diferentes estruturas de prática. A análise de variância não encontrou 

diferença significante entre os grupos de estrutura de prática, em nenhum dos blocos 

de tentativas e em nenhuma idade. Na análise entre grupos, com relação às 

crianças, o teste de Kruskal Wallis encontrou para o último bloco de tentativas da 

fase de estabilização p>0,29, e para os quatro blocos de tentativas da fase de 

adaptação p>0,62; enquanto que, nos grupos dos adultos, encontrou p>0,48 para o 

último bloco de tentativas da fase de estabilização e, p>0,27 para os blocos de 

tentativas da fase de adaptação; e, nos grupos dos idosos, o teste encontrou para o 

último bloco de tentativas da fase de estabilização p<0,48, e para os blocos de 

tentativas da fase de adaptação encontrou p>0,26. Esse resultado permite inferir que 
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os quatro grupos de estrutura de prática tiveram desempenho semelhante ao longo 

da fase de adaptação. 

Concernente às comparações intragrupos (estrutura de prática x blocos de 

tentativas), para as crianças, o teste de Friedman mostrou que apenas o grupo de 

prática aleatória apresentou diferenças entre blocos de tentativas [X2(n=10, 

gl=4)=14,91 p<0,00]. Ao observar a FIGURA 23, verifica-se que esse grupo aumenta 

o erro na mudança da tarefa, mas que depois, ao longo da fase de adaptação, 

recupera o desempenho. Para os adultos (FIGURA 24), não foi encontrada 

diferenças significantes entre os blocos de tentativas de nenhum grupo (p>0,07). E, 

com relação aos idosos, o teste indicou X2(n=15, gl=4)=9,77, p<0,04, para o grupo de 

prática aleatória, e ao observar a FIGURA 25, é possível inferir que esse grupo 

aumentou os erros de execução do fim da fase de estabilização para o início da fase 

de adaptação, mas que o desempenho foi recuperado ao longo dessa fase.  

E, com relação ao desempenho de cada idade ao longo da fase de 

adaptação, o teste de Friedman encontrou para as crianças [X2(n=40, gl=4)=25,53 

p<0,00], para os adultos [X2(n=47 gl=4)=10,74 p<0,03] e, para os idosos [X2(n=57, 

gl=4)=12,91 p<0,01]. Analisando esses resultados juntamente os com aqueles 

apresentados na TABELA 4 e nas FIGURAS 23, 24 e 25, pode-se inferir que: 

crianças e idosos aumentaram a quantidade de erros do 8º bloco de tentativas da 

fase de estabilização para o 1º bloco de tentativas da fase de adaptação, mas a 

diminuíram nos blocos de tentativas subseqüentes, retomando o desempenho que 

apresentaram no final da primeira fase; os adultos diminuíram os erros de execução 

após o 1º bloco de tentativas, com mediana de erros igual a zero no 2º, 3º e 4º blocos 

de tentativas da fase de adaptação.  

 

6.4.3 Síntese dos resultados 

 

Na fase de estabilização, todos os grupos de prática constante, constante-

aleatória, aleatória e aleatória-constante de crianças, diminuíram a quantidade de 

erros de execução. Nos grupos de adultos, apenas as práticas constante-aleatória e 

aleatória-constante apresentaram mudanças no desempenho, mostrando que foram 

perturbados com a introdução de outra estrutura de prática (aleatória e constante, 
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respectivamente), porém, retomaram o desempenho em seguida. E, nos idosos, 

apenas os grupos de prática aleatória e aleatória-constante apresentaram redução 

da quantidade de erros ao longo dessa fase.  

Na fase de adaptação todos os grupos de estruturas de prática 

apresentaram desempenho semelhante em todos os blocos de tentativas. Os grupos 

de prática aleatória de crianças e idosos foram os únicos perturbados com a 

mudança da tarefa, porém melhoraram o desempenho logo em seguida. E, por fim, 

verificou-se que crianças e idosos aumentaram os erros no início da fase, mas foram 

capazes de reduzi-los posteriormente.   

 

7 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos de diferentes estruturas 

de prática no processo adaptativo da aprendizagem de uma tarefa de timing 

coincidente em função da idade. A hipótese levantada foi que a prática constante-

aleatória proporcionaria uma melhor adaptação comparada às práticas constante, 

aleatória e aleatória-constante, para crianças, adultos e idosos.  

Em primeiro lugar, considerando que a pesquisa foi realizada em uma 

perspectiva de processo adaptativo de aprendizagem motora, os seguintes 

pressupostos devem ser destacados: o primeiro é de que na primeira fase deve 

ocorrer estabilização funcional; e, o segundo é de que os grupos sejam perturbados 

com a inserção da nova tarefa. 

Neste sentido, verificou-se que na fase de estabilização: todos os grupos 

de prática constante, constante-aleatória, aleatória e aleatória-constante de crianças, 

adultos e idosos melhoraram o seu desempenho em termos de precisão; com 

exceção do grupo de prática aleatória dos idosos, os grupos se tornaram mais 

consistentes; o desempenho de todos os grupos se tornou menos atrasado ao longo 

da fase; e, por fim, todos os grupos de crianças diminuíram a quantidade de 

execuções erradas, enquanto que nos grupos de adultos, apenas o grupo de prática 

aleatória-constante reduziu a quantidade e erros e, nos grupos de idosos, os grupos 

de prática aleatória e aleatória-constante apresentaram redução na quantidade de 

erros de execução.  
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Esse conjunto de resultados foi semelhante àqueles encontrados por 

CORRÊA (2001) no experimento em que a prática foi variada nos aspectos 

perceptivos e motores da tarefa. O fato de todos os grupos melhorarem, de modo 

geral, o seu desempenho significa que eles alcançaram uma estabilização funcional, 

ou seja, os movimentos foram se tornando padronizados e precisos ao longo da fase, 

permitindo inferir que houve a formação de uma estrutura. É importante lembrar que 

esse é um processo essencial e precedente àquele de adaptação (TANI, 1995; 

UGRINOWITSCH, 2003; CORRÊA & TANI, 2005). 

Conforme citado anteriormente, para poder observar o efeito de diferentes 

estruturas de prática no processo adaptativo, era fundamental, também, que a 

mudança da tarefa perturbasse o desempenho dos grupos. A fim de se garantir essa 

perturbação e, baseando-se em pesquisas anteriores (TANI, 1995; CORRÊA, 2001; 

UGRINOWITSCH, 2003), a tarefa foi modificada em aspectos perceptivo e motor. E, 

conforme esperado, observou-se piora do desempenho no fator blocos em termos de 

precisão e de consistência, permitindo inferir que, no geral, os grupos foram 

perturbados. 

Com relação à fase de adaptação, a análise dos resultados mostrou que, 

na comparação entre grupos, a prática constante-aleatória proporcionou melhor 

desempenho no início da fase de adaptação do que a prática aleatória, em termos de 

precisão. Mostrou também que não houve diferenças significantes entre os grupos 

em nenhum bloco de tentativas da fase de adaptação tanto em termos de 

consistência e direção do desempenho, quanto de quantidade de execuções erradas.  

Nas comparações intragrupos, pôde-se observar que os grupos de prática 

constante e aleatória-constante foram os únicos que apresentaram aumento de 

variabilidade na mudança da tarefa. Constatou-se, também, que o grupo de prática 

constante-aleatória dos idosos diminuiu o erro constante quando a nova tarefa foi 

inserida, mudando seu desempenho de atrasado para adiantado, enquanto que os 

demais grupos se mantiveram atrasados. Além disso, verificou-se que o grupo de 

prática aleatória, de criança e de idosos, aumentou a quantidade de execuções 

erradas no início da fase de adaptação.  
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Esses resultados possibilitam entender que embora tenha sido verificado 

diferentes desempenhos entre crianças, adultos e idosos, a aprendizagem de todos 

foi beneficiada pela prática constante-aleatória.  

Com relação a essa última observação, pode-se afirmar, então, que a 

hipótese apresentada foi confirmada. Quando a tarefa foi modificada, ela foi mais 

precisa do que a prática aleatória, não piorou a consistência, como ocorreu com as 

práticas constante e aleatória-constante e, não apresentou aumento de execuções 

erradas como o que ocorreu com os grupos de prática aleatória.  

Pode-se dizer que, apesar de crianças, adultos e idosos serem diferentes, 

os processos que envolvem a aprendizagem não sofrem influência dos efeitos das 

diferentes estruturas de prática no processo adaptativo da aprendizagem de tarefas 

de timing coincidente. Os resultados encontrados no presente estudo corroboram 

aqueles de CORRÊA (2001), CORRÊA et al. (2003) e BARROS (2006). Dessa 

forma, com base nas explicações desses autores, pode-se dizer que tanto para 

crianças, quanto adultos e idosos a aprendizagem é beneficiada com a prática 

constante, em primeiro lugar, em virtude de ela possibilitar a formação da estrutura 

da habilidade ou formação de padrão de interação entre os componentes da 

habilidade. E, com a prática aleatória posteriormente, em razão de a mesma 

possibilitar a diversificação da habilidade e, portanto, o aumento de recursos para a 

adaptação.  

Conforme apontado por CORRÊA (2001), é interessante observar como 

estruturas de características tão contrárias, juntas podem promover a melhor 

adaptação, mas quando isoladas, o benefício dessas estruturas no processo 

adaptativo é menor.  

Segundo TANI (1989), dar uma ênfase única à prática constante pode 

levar a uma perda de flexibilidade na estrutura da habilidade, dificultando a sua 

adaptação. Isso porque esse tipo de prática é caracterizado pela repetição da 

informação, estabilidade, consistência, ordem e precisão (CORRÊA, 2001). E foi 

exatamente isso que os resultados permitiram constatar: os grupos de prática 

constante foram os únicos que, na mudança da tarefa (no primeiro bloco de 

tentativas da fase de adaptação), pioraram o desempenho tanto em termos de 

precisão e quanto de consistência. Além disso, ao verificar que o grupo de prática 
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aleatória-constante também apresentou piora de consistência no início da fase de 

adaptação, levanta-se a idéia de que a prática constante inserida após a prática 

aleatória também torna a estrutura rígida, dificultando a adaptação a novas 

situações. 

Por outro lado, destaca-se que a prática aleatória foi aquela que 

proporcionou pior desempenho se comparada às práticas constante e aleatória-

constante ao final da fase de estabilização. Embora esses resultados sejam 

esperados devido características da prática aleatória de incerteza, instabilidade, 

inconsistência, desordem e erro (CORRÊA, 2001), o desempenho na fase de 

adaptação não foi o melhor. Além do grupo de prática aleatória ser menos preciso do 

que o grupo de prática constante-aleatória, nos idosos, foi o grupo que apresentou o 

desempenho mais atrasado. Verificou-se, também, que com a modificação na tarefa, 

os grupos de prática aleatória de crianças e idosos foram aqueles que apresentaram 

aumento da quantidade de erros de execução. Entretanto, é importante destacar que 

os grupos de prática aleatória mostraram melhora de desempenho com relação ao 

erro absoluto durante a fase de adaptação, igualando-se aos demais grupos no 

decorrer da fase. 

Com respeito aos desempenhos dos grupos das diferentes idades, 

verificou-se que os idosos foram menos precisos que crianças e adultos. Observou-

se, ainda, diminuição da variabilidade no decorrer da fase de adaptação nas três 

idades. Os adultos tiveram menor variabilidade do que as crianças, as quais 

apresentaram menor variabilidade do que os idosos. Além disso, com relação à 

direção da resposta, crianças e adultos tiveram um desempenho próximo da 

coincidência (desempenho meta) e mudaram o comportamento de atrasado, ao final 

da fase de estabilização, para antecipado, durante a fase de adaptação. Já os idosos 

apresentaram erro maior (mais afastado da coincidência) do que crianças e adultos, 

e tiveram respostas atrasadas durante toda a fase. E, no erro de execução, crianças 

e idosos foram perturbados quando a tarefa foi modificada, mas depois retomaram o 

desempenho apresentado no final da fase de estabilização.   

A dificuldade dos idosos em processar a realização o padrão motor 

solicitado de forma que coincidisse com o estímulo luminoso foi percebida durante a 

coleta, e confirmada nos resultados. Observou-se que muitos se preocuparam mais 
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em realizar a seqüência de forma correta do que em tentar “chegar” junto com a luz. 

Isso fica evidente, principalmente no grupo de prática aleatória que, apesar de 

apresentar menor precisão e desempenho mais atrasado, a quantidade de 

execuções erradas foi igual aos demais grupos. Interessante que alguns diziam, 

inclusive, que se a luz fosse retirada, ou que não tivessem que olhar para a canaleta 

no início da tarefa, eles seriam capazes de realizar as seqüências com maior 

velocidade.  

Segundo FERRAZ (1993), o desempenho de tarefas complexas envolve 

boa capacidade de coletar e processar informações que, por sua vez, permite que o 

indivíduo não precise monitorar a todo o momento a execução do movimento via 

feedback negativo, deixando o sistema livre para se preocupar com outros aspectos. 

Dessa forma, pode-se pensar que as perdas de certas capacidades tenham 

dificultado a formação da estrutura da habilidade e, por conseguinte, em os idosos 

terem apresentado menor consistência do desempenho e direcionamento da atenção 

mais para a execução da seqüência de toques do que para os ajustes dela à 

velocidade do estímulo. Segundo SANTOS, CORRÊA e FREUDENHEIM (2003), as 

mudanças que ocorrem nessa idade podem afetar processos perceptivos, cognitivos, 

motores e de memória (fundamentais para a tarefa de timing coincidente) podem 

conduzir a perda de desempenho e, como se pôde verificar, a maior dificuldade na 

aprendizagem do que nas demais idades. 

Apesar de apresentarem pior desempenho, verificou-se que apenas os 

idosos melhoraram a precisão durante a fase de adaptação e conseguiram, desse 

modo, se igualar ao desempenho das crianças ao final dessa fase. Esse resultado 

permite inferir que idosos têm capacidade de adaptação e, portanto, de 

aprendizagem, embora ela seja menor do que aquelas de adultos e crianças. 

Segundo MANOEL (1994), é esperado que a eficiência diminua no envelhecimento, 

mas nem por isso a execução de uma habilidade motora deixará de ser competente. 

Isso porque, provavelmente, os planos de ação continuam a se modificar permitindo 

um ajuste ao que é possível executar, ou seja, possibilitando a adaptação a novas 

situações.  

Neste caso, cabe reforçar sobre os benefícios que uma prática de 

atividade física pode proporcionar a pessoas dessa idade, pois por mais que 



 79

apresentassem dificuldades, melhoraram com a prática, foram capazes de alcançar 

bons níveis de desempenho. Essa capacidade de adaptação a novas tarefas 

proporcionada pela prática já havia sido reportada por SANTOS e TANI (1995) no 

sentido de a prática de atividades que estimular as diversas capacidades e 

proporcionar a aprendizagem de novas habilidades. Eles sugeriram que a prática, no 

mínimo, retardaria a velocidade de perdas naturais da idade. Evidências nessa 

direção foram obtidas por LOBJOIS, BENGUIGUI e BERTSCH (2006) que 

mostraram superior desempenho numa tarefa de timing coincidente dos indivíduos 

que praticavam tênis comparados àqueles que não participavam de nenhum tipo de 

atividade física. 

Com relação ao desempenho das crianças, os resultados corroboraram 

aqueles apresentados por FLEURY e BARD (1985) e se aproxima daqueles obtidos 

por FERRAZ (1993), uma vez que o erro absoluto foi semelhante àqueles dos 

adultos. De acordo com esses autores, a partir dos 11 anos (média da idade das 

crianças desse estudo), ocorre uma estabilização do desempenho com relação à 

precisão. Porém, nessa idade, a consistência do desempenho ainda é menor do que 

a dos adultos. 

No que se refere aos adultos, conforme esperado observou-se os 

melhores desempenhos. Vale destacar que na mudança da tarefa, ou seja, no início 

da fase de adaptação, os adultos mantiveram a precisão, a consistência, bem como 

a quantidade de erros de execução. Por um lado, poderia ser pensado que a tarefa 

foi fácil, mas, por outro lado, ao observar que os adultos apresentaram erros absoluto 

e variável médio na fase de adaptação por volta de 100ms, verifica-se que, além da 

alta variabilidade, seu desempenho ficou longe da meta da tarefa (erro de até 40ms).  

Em suma, considerando o objetivo e os resultados do presente trabalho, 

pode-se concluir que o processo adaptativo na aprendizagem de crianças, adultos e 

idosos de uma tarefa de timing coincidente foi beneficiado pela prática constante-

aleatória. Por fim, para futuros estudos as seguintes perguntas são postas: esses 

resultados seriam replicados na aprendizagem de tarefas com outros tipos de 

exigência? Sabendo-se que a prática de atividades físicas influencia do desempenho, 

será que o efeito das diferentes estruturas de prática no processo adaptativo de 

aprendizagem motora também seria influenciado pelo nível e/ou tipo de atividade? 
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