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1. INTRODUÇÃO  

 

A prática pode ser considerada a variável mais importante para a 

compreensão do processo de aprendizagem de habilidades motoras, uma vez que 

ela é um elemento essencial para que isso ocorra.  Ela está presente em todas as 

investigações sobre esse assunto, sendo que quando não é o fator principal, é um 

meio para investigação sobre os efeitos de outros fatores (CORRÊA; GONÇALVES; 

BARROS; MASSIGLI, 2006). 

Essa destacada importância tem refletido na realização de inúmeras 

pesquisas ao longo das últimas décadas relacionadas, entre outros aspectos, à 

busca de melhor entendimento sobre a organização da prática. Nessa linha, uma 

abordagem de pesquisa denominada de interferência contextual tem sido 

desenvolvida a partir dos estudos pioneiros de BATTIG (1966, 1972). A interferência 

contextual pode ser entendida como o grau de interferência de uma tarefa sobre a 

outra, quando as mesmas são praticadas juntas (BATTIG, 1979). 

Esta abordagem, originalmente aplicada à aprendizagem verbal, sugere que a 

aquisição de conceitos seria melhor quando praticada de forma aleatória (alta 

interferência contextual), em comparação com regimes de prática por blocos (baixa 

interferência contextual).  

SHEA e MORGAN (1979) foram os primeiros a investigar os efeitos da 

interferência contextual na Aprendizagem Motora, os quais obtiveram confirmação 

dos resultados encontrados por BATTIG (1966, 1972).  Entretanto, os resultados das 

pesquisas desenvolvidas a partir desta têm se mostrado inconclusivos no que 

concerne à proposição de BATTIG. Embora não sejam verificados muitos avanços, as 

especulações sobre isso têm sido relacionadas, principalmente, à tarefa de 

aprendizagem no que concerne à sua natureza e ao conteúdo de variabilidade 

(CORRÊA; TANI, 2005).  

Todavia, nesta dissertação a busca por compreensão sobre os efeitos da 

interferência contextual na aprendizagem de habilidades motoras foi remetida a outro 

aspecto: os testes de aprendizagem. Especificamente, verificamos que os conteúdos 

dos testes de retenção têm sido distintos e que os mesmos têm sido aplicados em 

diversos períodos após o término da fase de aquisição (DEL REY, 1982; GOODE; 
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MAGILL, 1986; SMITH; DAVIES, 1995; SEKIYA; MAGILL; ANDERSON, 1996; 

CORRÊA, 2006). Essas constatações geraram a seguinte pergunta: com testes de 

retenção tão distintos, não seria óbvio que os resultados fossem também distintos? 

Diante do exposto, e considerando que esse assunto ainda não foi investigado 

como variável independente, o presente trabalho teve como objetivo investigar o 

efeito da interferência contextual na aprendizagem de habilidades motoras em função 

dos testes de retenção. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A estruturação da prática na Aprendizagem Motora: os efeitos da 

interferência contextual 

 

Os efeitos de diferentes tipos de prática variada na aquisição de habilidades 

motoras têm sido foco de muitas investigações nas últimas décadas. Essas 

investigações têm sido desenvolvidas numa abordagem de pesquisa denominada de 

interferência contextual (CORRÊA, 2006; BARREIROS et al., 2011). Nessa 

abordagem, as duas principais formas de prática variada manipuladas na maioria 

dos estudos são aquelas por blocos e aleatória, embora possam também ser 

verificadas em alguns estudos a prática variada seriada.  

A prática variada aleatória se caracteriza pela apresentação randomizada de 

todas as tarefas, de modo que o aprendiz nunca pratique a mesma tarefa em duas 

ou mais tentativas consecutivas. A prática variada por blocos caracteriza-se pela 

execução de todas as tentativas de uma tarefa para depois passar a outra tarefa. E, 

a prática seriada é caracterizada pela prática em sequência das tarefas. 

Conforme descrito anteriormente, o principal pressuposto nessa abordagem é 

que os efeitos da prática variada aleatória na aprendizagem motora seriam 

superiores aos da prática variada por blocos devido à primeira promover um alto 

grau de interferência contextual. A prática seriada estaria situada numa posição 

intermediária entre as práticas variadas aleatória e por blocos. Dessa forma, quanto 

maior a influência da interferência contextual, melhor aprendizagem poderia ser 

esperada (MAGILL; HALL, 1990). 

Os estudos que investigam os efeitos da interferência contextual na 

aprendizagem de habilidades motoras têm lançado mão de um delineamento 

experimental clássico envolvendo duas fases: aquisição e testagem. A fase de 

aquisição é aquela na qual os aprendizes praticam de forma aleatória ou por blocos, 

ou seja, com alta e baixa interferência contextual, respectivamente. E, a fase de 

testagem é aquela na qual os aprendizes são submetidos a testes de aprendizagem, 

nomeadamente, retenção e transferência. Os testes de aprendizagem podem ser 
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aplicados logo após o término da fase de aquisição, sendo estes denominados 

imediatos, ou, após um longo intervalo sem prática, denominados de atrasados.  

O teste de transferência consta da realização de tentativas em uma versão da 

tarefa não praticada na fase de aquisição. Por sua vez, no teste de retenção, o 

aprendiz executa a tarefa na mesma condição em que ela foi praticada na fase de 

aquisição (FISCHMAN; CHRISTINA; VERCRUYSEN, 1982). 

É esperado o seguinte paradoxo de desempenho no decorrer da 

aprendizagem sob o efeito da interferência contextual: na fase de aquisição, o grupo 

de prática por blocos apresentaria desempenho superior ao grupo de prática 

aleatória; entretanto, nos testes, haveria uma inversão no desempenho dos grupos 

e, portanto, aquele de prática aleatória mostraria superior desempenho (LEE; 

MAGILL, 1983). 

Conforme apresentado anteriormente, os estudos sobre a interferência 

contextual tiveram origem em investigações sobre a aprendizagem verbal feitos por 

BATTIG (1966), cujos resultados mostraram benefícios, quanto ao grau de paridade 

das palavras, nos testes de transferência. Originalmente o autor denominou o efeito 

em referência de “interferência “intra” tarefa. BATTIG (1979) adotou o termo 

“interferência contextual” em razão de uma melhor adequação aos importantes 

papéis dos fatores contextuais intrínsecos e extrínsecos da tarefa a ser aprendida e 

às atividades de processamento do aprendiz. Para esse autor, todo o contexto de 

prática bem como o processamento utilizado pelo indivíduo é visto como fontes 

potenciais de interferência que poderiam aumentar a aprendizagem. Neste artigo, 

BATTIG dá grande atenção à transferência, e tenta formular e defender o princípio 

de que a facilitação “inter” tarefas é produzida pelo grau de interferência contextual. 

BATTIG (1972) realizou um experimento para investigar se a manipulação do 

tipo de prática que levaria a um melhor desempenho no teste de retenção. O autor 

sugeriu que a interferência seria a principal causa do “atraso” na aprendizagem, bem 

como as tarefas intercaladas seriam as principais causas do esquecimento. A tarefa 

foi memorizar expressões similares. Cinco grupos de prática foram formados. O 

grupo com menor quantidade de interferência contextual foi denominado grupo 12, o 

qual recebeu todas as expressões de 12 linhas em 12 blocos. No outro extremo, o 

grupo 01 recebeu expressões das 12 linhas de forma aleatória. Os outros três 
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grupos intermediários receberam as expressões por blocos de 2, 4 e 6 listas. Os 

indivíduos praticaram até alcançar um nível de desempenho de 60 respostas 

corretas nas tentativas. Os resultados mostraram que o grupo 12 conseguiu melhor 

desempenho durante a sessão de prática, seguido pelos grupos 6, 4, 1 e 2. 

Entretanto, no teste de retenção, os grupos 1 e 2 apresentaram melhores 

desempenhos, seguidos do grupo 6, 4 e 12. Os indivíduos do grupo 1 tiveram um 

regime de prática aleatório. Os indivíduos dos outros grupos praticaram as tarefas 

por bloco, variando o tamanho do bloco de tentativas. 

Existem duas principais hipóteses explicativas sobre os efeitos da 

interferência contextual na aprendizagem de habilidades motoras. De acordo com a 

hipótese de elaboração (SHEA; MORGAN, 1979; SHEA; ZIMNY, 1983), a prática 

aleatória forçaria o aprendiz a se engajar em processamentos mais elaborados e 

diferenciados, com comparações “inter” tarefas, os quais realçariam as semelhanças 

e diferenças entre as tarefas sendo adquirida. Esta elaboração “inter” tarefa deveria 

ocorrer durante o intervalo entre as tentativas e permitiria que o aprendiz formulasse 

uma representação minuciosa da tarefa (WRIGHT, 1991; WRIGHT et al., 1992).  

Já a hipótese da reconstrução do plano de ação (LEE; MAGILL, 1983, 1985) 

propõe que a prática variada aleatória aumentaria o esforço do processamento no 

plano de ação usado quando várias habilidades são praticadas juntas, porque a 

informação sobre uma determinada habilidade seria esquecida, completa ou 

parcialmente, devido à interferência de outras habilidades.  

Em suma, pode-se entender que tanto a hipótese de elaboração quanto a de 

reconstrução do plano de ação atribuem à prática aleatória um acréscimo no 

envolvimento dos processos cognitivos que devem ocorrer no intervalo entre as 

tentativas. Pode-se acrescentar que inúmeros estudos têm sido realizados no intuito 

de entender o efeito da interferência contextual na aquisição de habilidades motoras, 

independentemente da hipótese explicativa.  

Alguns estudos podem ser considerados clássicos sobre os efeitos da 

interferência contextual na aprendizagem de habilidades motoras, dentre elas a de 

SHEA e MORGAN (1979) que foram os primeiros a estudar os efeitos da 

interferência contextual em aprendizagem motora. Eles investigaram como a prática 

variada estruturada de forma aleatória seria mais eficaz do que a prática variada por 
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blocos. A pesquisa contou com a participação de 72 estudantes universitários de 

ambos os sexos, realizando uma tarefa de posicionamento em um aparelho 

construído especificamente para o estudo. A tarefa foi, após o acendimento de uma 

lâmpada, remover o membro superior direito de um botão, pegar uma bola de tênis 

de campo, derrubar seis tacos de madeira seguindo uma ordem predeterminada e 

colocar a bola em um orifício. A sequência foi manipulada de três formas. Na fase de 

aquisição, tanto os indivíduos do grupo de prática aleatória quanto os do grupo por 

blocos efetuaram 54 tentativas. O teste de retenção imediato, após 10 minutos, e o 

teste de retenção atrasado, após 10 dias, foram aplicados com metade de cada 

grupo executando as tarefas de forma aleatória e a outra metade executando por 

blocos. Em ambos, os indivíduos executaram seis tentativas. Ainda, depois do teste 

de retenção atrasado, houve um teste de transferência no qual três tentativas em 

duas novas variações de maior complexidade foram realizadas. Os resultados 

mostraram que durante a fase de aquisição, o grupo de prática por blocos cometeu 

menos erros comparados àquele de prática aleatória. Porém, nos três testes 

seguintes, houve vantagem significativa para os indivíduos que aprenderam a tarefa 

em condições aleatórias. A preposição dos atores era que tal efeito seria 

generalizável a várias situações em razão da superioridade da prática variada 

aleatória, em comparação com a prática variada por blocos, de propor uma 

elaboração da representação na memória para cada habilidade motora 

(possibilidade de elaborar muitas e diferentes estratégias de informação e 

processamento), contudo, podemos considerar relativamente antecipada para o 

momento e incerta tais afirmações, haja vista que os autores não definiram os limites 

de tal generalização tais como o nível de habilidade dos sujeitos, as características 

da tarefa, a quantidade de interferência e outros. 

Atribuindo ao efeito da interferência contextual a manutenção dos itens de 

variação na memória ativa, a elaboração “inter” tarefas e o processamento distinto; e 

o desenvolvimento de uma representação na memória mais forte e mais flexível, 

SHEA e ZIMNY (1983), propuseram que os sujeitos submetidos a prática variada 

aleatória tenderam a relacionar a estrutura da tarefa com aspectos já aprendidos 

(criando significado). Por outro lado, os indivíduos que praticaram por blocos 

tenderam a não fazer tais afirmativas e falavam da execução mais ou menos 
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automaticamente. A apresentação repetida da tarefa não permite que as diferenças e 

similaridades entre as tarefas sejam notadas. 

No estudo de LEE e MAGILL (1983), o objetivo foi investigar os efeitos da 

interferência contextual por meio de três diferentes experimentos utilizado a mesma 

tarefa de SHEA e MORGAN (1979): derrubar barreiras. A questão central do estudo 

foi verificar se a prática variada aleatória em comparação as duas outras 

organizações de prática variada, por blocos e seriada, durante a fase de aquisição 

de habilidades motoras poderia ser prejudicial para o desempenho inicial, mas 

posteriormente facilitaria a sua retenção. Os resultados do primeiro experimento 

sugeriram que o efeito da interferência contextual está relacionado aos tipos de 

reação simples ou de escolha. Nos experimentos dois e três, foi julgada a ordem da 

prática, acrescentado que continha identificáveis condições semelhantes para 

ambos os grupos de prática por blocos e aleatório. Por fim, produziram resultados 

idênticos aos observados em condições de prática aleatória. Os dados forneceram 

evidências de que durante repetidas práticas alternadas na aquisição o benefício da 

alta interferência contextual não necessariamente melhora a elaboração de um traço 

de memória. Os benefícios resultam da exigência cognitiva de o indivíduo engajar-se 

ativamente durante a prática. Esse processo ativo faz com que o executante se 

envolva na reconstrução de um plano de ação para a próxima tentativa em uma 

variação específica, já que o plano de ação desenvolvido para as tentativas 

anteriores daquela habilidade motora foi parcialmente ou completamente esquecido, 

por causa da interferência criada pela prática intercalada de outras habilidades 

motoras. Isso contrasta com a prática por blocos, em que o executante é capaz de 

utilizar o mesmo plano de ação das tentativas anteriores. A alta interferência 

contextual requer dos sujeitos um maior engajamento ativo para realizar a atividade 

durante a prática. 

Com o objetivo de avaliar a possibilidade de a estrutura de prática variada 

aleatória auxiliar na compreensão da teoria do esquema motor, LEE e MAGILL 

(1985) basearam-se na idéia de que essa alta interferência contextual levaria a um 

efeito de organização e posterior esquecimento de parte ou todo o plano de ação 

executado, sendo que o benefício da interferência contextual consistiria em 

reconstruir o plano de ação a cada nova tentativa. Para os autores, a hipótese de 

elaboração e distinção não explicaria o baixo nível de performance durante a 
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aquisição, além dos níveis de processamento muito complexos e difícil de serem 

acessados. Sendo assim, o indivíduo deveria restaurar a ação motora e adicionar 

parâmetros para a tarefa a ser executada, obrigando o praticante a construir e 

reconstruir os planos de ação a cada prática. A prática por blocos apenas 

recuperaria as informações na memória de trabalho, promovendo pouco esforço 

cognitivo e mínimo armazenamento na memória. 

Por fim, dentre aqueles que consideramos clássicos, o estudo de GOODE e 

MAGILL (1986), que foi o primeiro a investigar a generalização do efeito da 

interferência contextual para uma situação do mundo real. Eles utilizaram o saque 

do badminton executado de duas formas distintas quanto ao parâmetro força, ou 

seja, curto e longo. Na fase de aquisição, as 30 universitárias voluntárias sem prévia 

experiência nessa modalidade esportiva praticaram os saques pelo lado direito da 

quadra com uma frequência de três dias por semana durante três semanas, sendo 

que em cada sessão eram executadas 36 tentativas. Foram formados três grupos de 

prática variada: aleatória, por blocos e seriada. No dia seguinte ao término da 

aquisição, aconteceu o teste de retenção com seis tentativas, e o teste de 

transferência com mais seis tentativas, esse último com saques do lado oposto da 

quadra. Os resultados desse estudo confirmaram parcialmente à superioridade da 

prática com altos níveis de interferência contextual, uma vez que o grupo de prática 

aleatória apresentou melhores resultados de precisão em comparação aos escores 

do grupo de prática por blocos, porém apenas nos saques curtos. Ademais, o grupo 

seriado apresentou comportamento similar ao grupo por blocos, resultando em uma 

condição diferente ao estudo clássico de LEE e MAGILL (1983), já apresentado 

nesse tópico, cujo grupo seriado foi semelhante ao grupo de prática aleatória. 

Conforme citado anteriormente, muitos estudos têm sido realizados ao longo 

das últimas décadas, além daqueles clássicos. A revisão de literatura aborda alguns 

deles obedecendo a uma ordem cronológica crescente e focalizando nos testes de 

aprendizagem utilizados. 

DEL REY (1982) utilizou uma tarefa de “timing” antecipatório (Temporizador de 

Antecipação de “Bassin”) para estudar os efeitos da interferência contextual na 

aprendizagem de habilidades motoras em 48 mulheres idosas, com média de idade 

de 65 anos, distribuídas em dois grupos de prática: aleatório e por blocos. Na fase de 

aquisição, que constou de 64 tentativas, as variações da tarefa foram manipuladas 
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em quatro velocidades distintas. Houve três testes de retenção, cada qual com 12 

tentativas: um após 10 minutos, outro na semana seguinte e, finalmente, um após 40 

dias do término da aquisição. As variáveis dependentes foram os erros absoluto, 

variável e constante. Neste estudo, a hipótese do efeito da interferência contextual foi 

confirmada apenas parcialmente, visto que o grupo de prática aleatória executou as 

tentativas de teste com menos erros que o grupo por blocos somente para os 

indivíduos com maior nível de atividade física. Vale ressaltar que o critério dos 

pesquisadores para classificar os indivíduos por nível de atividade física foi à 

participação ativa em um programa de condicionamento físico para idosos. 

LEE (1985) estudou o comportamento de 30 estudantes universitários de 

ambos os sexos que realizaram movimentos passivos de braço controlados pelo 

experimentador na execução de oito figuras geométricas sem conhecimento de 

resultados. Esse procedimento eliminou a construção do plano de ação da sequência 

dos traços por parte dos indivíduos. As 40 tentativas de aquisição antecederam os 

testes de retenção e transferência, em que os indivíduos tinham de julgar os padrões 

como já conhecidos ou novos. Segundo os resultados, os aprendizes na retenção e 

na transferência não foram influenciados pelo tipo de prática na aquisição. Logo, a 

natureza da estrutura de prática não influenciou a aprendizagem da tarefa quando 

não houve envolvimento cognitivo e motor. Deste modo, o planejamento e o 

processamento da informação sobre o erro são importantes para a ocorrência do 

efeito da interferência contextual. 

Dentre aqueles estudos que comprovam o efeito da interferência contextual o 

de GABRIELE, HALL e BUCKOLZ (1987) utilizou-se do aparelho e tarefa de 

manipulação, similares aos de SHEA e MORGAN (1979). Os grupos com prática por 

blocos e aleatório desempenharam as tarefas na fase de aquisição até atingir um 

nível critério determinado. Após 10 minutos da fase de aquisição foi realizada a fase 

de retenção, já o outro teste de retenção aconteceu uma semana depois. Os 

resultados revelaram que, embora o grupo de prática aleatória tenha exigido um 

maior número de ensaios durante a aquisição para atingir o nível critério 

previamente estabelecido, este mesmo grupo apresentou melhor desempenho nas 

duas seguintes fases, retenção e reaquisição. 

O outro experimento que comprovou esse efeito foi realizado por GABRIELE, 

HALL e LEE (1989) no qual os autores analisaram, além da prática física, algumas 
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atividades cognitivas que poderiam produzir efeitos quanto à interferência 

contextual. A tarefa foi a mesma do experimento anterior, manipulação do aparelho 

de bater em blocos de madeira dispostos em diferentes sequências. Foi encontrado 

efeito no uso de imagens aleatórias comparado com os montantes equivalentes a 

prática física dos grupos de prática aleatória e prática por blocos. Ambos os testes, 

imediato e atrasado de retenção seguido da aquisição apresentaram melhores 

condições para o grupo com prática aleatória. Estes resultados indicam a 

importância dos processos cognitivos no efeito da interferência contextual. 

CARNAHAN, VAN EERD e ALLARD (1990) testaram o impacto de diferentes 

tempos de movimentos em uma tarefa de “timing” antecipatório. A tarefa era a 

condição entre liberar um botão para iniciar a tarefa e bater em outra barreira de 

madeira. Três eram as metas de tempo de movimentos a serem aprendidas. 48 

estudantes universitários de ambos os sexos divididos em dois grupos, por blocos e 

aleatório, realizaram a tarefa. A aquisição constou de 60 tentativas, ao passo que a 

retenção (após 10 minutos) consistiu de oito repetições. Os resultados mostraram 

que o grupo que realizou a prática por blocos foi melhor do que o grupo de prática 

aleatória durante a aquisição. Na retenção, no entanto, o grupo de prática aleatória 

realizou menos erros do que o grupo por blocos.  

SHEA, KOHL e INDERMILL (1990) manipularam diferentes quantidades de 

prática em 72 estudantes universitários numa tarefa de posicionamento envolvendo 

controle de força. Os indivíduos executaram as práticas de forma aleatória e por 

blocos, porém, dentro de cada grupo houve subgrupos de diferentes quantidades de 

prática, com 50, 200 e 400 tentativas. Um dia após o término da aquisição, os 

indivíduos foram submetidos a um teste de retenção em 50 tentativas em ordem 

aleatória e por blocos. De acordo com os resultados, as performances de aquisição 

foram inferiores nos grupos aleatórios em relação aos grupos por blocos com 

pequenas diferenças entre os grupos com diferentes quantidades de prática. Já os 

indivíduos que praticaram aleatoriamente por 400 vezes obtiveram desempenhos 

superiores. A estratégia de aumentar o número das tentativas de aquisição por 

blocos não melhorou a retenção por blocos e, ainda, provocou efeito negativo na 

retenção organizada de forma aleatória. Considerando apenas os grupos de 50 

tentativas, o grupo de prática por blocos obteve melhor desempenho na retenção 

que o grupo de prática aleatória. 
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WRISBERG e LIU (1991) realizaram um estudo dentro de aulas de educação 

física com a participação de 52 universitários, de ambos os sexos, inscritos em 

classes iniciais de badminton. As tarefas foram os saques longo e curto executados 

em uma quadra oficial da modalidade. As aulas aconteceram três vezes por semana, 

com duração de 50 minutos cada. Houve um pré-teste para a formação de dois 

grupos homogêneos: aleatório e por blocos. Na aquisição, os indivíduos praticaram 

nove saques de cada tipo, em cinco períodos de aula, perfazendo um total de 90 

saques. Durante a fase de testes, os indivíduos realizaram 12 saques durante a 

retenção e mais 12 saques durante a transferência (do lado oposto). Constatou-se, 

através dos resultados, que durante a aquisição ocorreram melhoras significantes na 

performance dos dois tipos de saque para ambos os grupos. Houve também uma 

significante superioridade do grupo por blocos nos dois últimos dias de prática para o 

saque longo. Ao contrário, na retenção com saque curto e na transferência para 

ambos os tipos de saque, o grupo de prática por blocos obteve desempenho inferior 

ao grupo de prática aleatória com significância estatística. Assim, conclui-se, de uma 

forma geral, que o efeito da interferência contextual foi verificado. 

WRISBERG (1991) realizou um experimento similar ao anterior de 

WRISBERG e LIU (1991). No presente estudo foi feita uma tentativa de determinar 

se a prática variada em alta interferência contextual poderia ser incorporada no 

estabelecimento de uma aula de educação física e se a mesma produzia uma 

influência significativa. Quatro práticas diferentes, duas a mais que o estudo anterior, 

no montante da interferência contextual foram administradas regularmente durante 

as aulas de educação física de um colégio. Utilizando da prática do badminton, os 

estudantes, pareados por nível de habilidade, executaram a prática de longo e curto 

intervalo de duração. Os estudantes praticaram sessões monitoradas, sem 

alterações significativas nos procedimentos normais da classe. Testes de 

habilidades convencionais foram administrados no final do semestre e revelaram 

que a grupo cuja característica era de curto intervalo de prática, apresentou uma 

performance mais elevada durante a prática variada, significativamente superior ao 

de duas das outras três condições. Os resultados foram discutidos em termos de 

possível tendência para a confirmação dos efeitos da interferência contextual. 

BLANDIN, PROTEAU e ALAIN (1994) estudaram os efeitos da interferência 

contextual e a prática por meio da observação em 84 estudantes universitários que 
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realizaram uma tarefa de posicionamento similar à de SHEA e MORGAN (1979). 

Foram formados dois grupos experimentais de prática variada e depois o acrescento 

da observação. Os indivíduos de cada grupo praticaram com diferentes estruturas 

de prática variada, por blocos e aleatória. A primeira fase de aquisição constituiu de 

108 tentativas e a de retenção imediata, aquela logo após a aquisição, em 18 

tentativas. Depois houve uma nova aquisição idêntica à anterior e dois testes de 

retenção, um imediato e outro após 24 horas. Os resultados mostraram que o 

fornecimento da observação diminui a necessidade de prática física. Ademais, a 

prática física foi mais eficaz para a aprendizagem a longo prazo em relação à 

combinação de prática física com a observação. Ainda, o efeito da interferência 

contextual foi apenas detectado no primeiro teste de retenção imediato. 

SMITH e DAVIES (1995) no referido estudo examinaram se a prática em alto 

nível de interferência contextual traria efeitos positivos quando aplicada para uma 

condição de remada tipo “Pawlata” em um caiaque. O estudo foi mais motivado pelo 

fato de muitos instrutores na Grã-Bretanha defenderem a aprendizagem desta 

habilidade em uma direção única para um critério de precisão, posteriormente 

transferindo para a direção oposta. Assim, 16 estudantes, sem experiência com a 

habilidade de condução “Pawlata” em um caiaque foram distribuídos aleatoriamente 

entre os grupos de baixa interferência contextual e alta interferência contextual. O 

grupo que teve alta interferência contextual apresentou menos tempo para aprimorar 

a habilidade e também foi mais rápido para alcançar sucesso nos testes de retenção 

e transferência, realizados 01 semana mais tarde a fase de aquisição, 

independentemente da direção da condução do caiaque. Vale ressaltar que a 

transferência foi similar à retenção, porém com o remo virado de cabeça para baixo. 

A economia de tempo na prática com alta interferência contextual não era esperada 

pela hipótese do estudo, porém foi melhorada e não apresentou prejuízo ao grupo 

experimental. 

HALL e MAGILL (1995) realizaram dois experimentos envolvendo uma tarefa 

de posicionamento com o intuito de investigar se os benefícios da aprendizagem 

motora em situações de aprendizado de tarefas distintas são resultantes do efeito da 

interferência contextual ou do fortalecimento do esquema motor relacionado com a 

variabilidade de prática. No experimento um, os autores analisaram as diferenças 

sobre o tempo relativo com as práticas por blocos e aleatória. Participaram do 
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design, 48 indivíduos destros divididos aleatoriamente em uma das quatro condições 

experimentais. A tarefa de tocar foi empregada e exigia que a mão direita tocasse 

três placas pequenas dispostas em uma base fixa. Cada grupo teve uma exigência 

de tempo específico. As metas dos tempos e de respostas foram apresentadas na 

tela do computador diretamente em frente do indivíduo. Cada indivíduo participou de 

duas sessões de prática durante a aquisição, ou seja, 198 tentativas no total e 

posteriormente a fase de aquisição foram submetidos a testes de transferência. No 

experimento dois, um grupo controle foi acrescentado sem receber nenhuma 

informação na fase de aquisição. Os resultados de ambos os experimentos 

confirmaram os efeitos da interferência contextual, com pontuações menores dos 

grupos de prática variada aleatória durante a aquisição, mas significativamente 

melhores do que os grupos de prática variada por blocos no teste de transferência. 

Estes resultados foram consistentes com as considerações de MAGILL e HALL 

(1990). Os autores afirmam que os benefícios da aprendizagem quanto à 

interferência contextual são mais prováveis de ocorrer quando as variações da 

habilidade são de diferentes classes de movimento e que a quantidade de 

variabilidade na prática é mais influente que as tarefas aprendidas nas modificações 

de parâmetros do programa motor generalizado. 

UGRINOWITSCH e MANOEL (1996) realizaram dois experimentos para 

verificar os efeitos da interferência contextual quando as variações na tarefa eram 

definidas de acordo com os aspectos invariáveis ou variáveis. No primeiro 

experimento foi manipulado um aspecto invariável (sequência de eventos) e, no 

segundo, o aspecto variável (seleção de grupo muscular). Em cada experimento 

dois grupos de prática variada foram formados: por blocos e aleatória. Quando o 

aspecto invariável foi manipulado, o grupo de prática aleatória apresentou diferença 

significante na fase de aquisição e também nos testes de retenção e transferência 

em comparação ao grupo de prática por blocos. Todavia, quando o aspecto variável 

foi manipulado, o grupo de prática por blocos obteve "performance" muito similar ao 

grupo de prática aleatória em todas as fases do experimento. Cada grupo mostrou 

diferença significante apenas entre os blocos de prática na fase de aquisição.  

SEKIYA, MAGILL e ANDERSON (1996) investigaram a influência dos efeitos 

da interferência contextual sobre variações controladas do mesmo programa motor 

generalizado. Vinte e quatro estudantes universitários concordaram em participar de 
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uma experiência para testar uma tarefa de posicionamento com o “mouse” de um 

computador com a mão preferida divididos em dois grupos, prática seriada e prática 

por blocos. Os indivíduos praticaram 270 repetições durante a fase de aquisição. No 

dia seguinte, os indivíduos realizaram 30 tentativas de retenção. Os resultados 

mostraram que a prática não procedeu a diferenças significantes entre os grupos na 

aquisição, embora o grupo de prática por blocos tenha sido sempre mais preciso que 

o grupo seriado. Entretanto, na retenção, o grupo seriado foi, de forma significante, 

superior ao grupo por blocos. Logo, a prática com alta interferência contextual 

promoveu melhor retenção que a prática com baixa interferência contextual, 

caracterizando o efeito da interferência contextual. 

Com o propósito de testar o efeito do número de variáveis manipuladas na 

prática, CORRÊA e PELLEGRINI (1996) formaram três grupos de prática aleatória 

com uma, duas ou três variáveis manipuladas. Trinta e cinco escolares do sexo 

feminino (média de 12 anos) praticaram as habilidades de chute e arremesso a um 

gol. As variáveis manipuladas foram o tipo de bola e a distância do alvo. O pré-teste 

constou de 24 tentativas (12 chutes e 12 arremessos) variando apenas a habilidade. 

Os indivíduos executaram 192 tentativas de aquisição em seis sessões com 32 

tentativas cada. Os testes de retenção e transferência (ambos com 24 tentativas) 

foram realizados após 18 dias do término da aquisição. O teste de transferência foi 

realizado com uma bola e em distâncias diferentes. Os resultados indicaram que o 

desempenho foi similar nos três grupos durante a aquisição, com o arremesso sendo 

melhor executado que o chute. Ainda, houve melhora significativa do início para o 

final da aquisição em ambas as habilidades, porém sem diferenças significativas 

entre os grupos. Os resultados de retenção foram melhores que os de transferência. 

BRADY (1997) analisou quatro diferentes tipos de tacada do golfe, executadas 

a distâncias diferentes e com tacos diferentes. Para esse estudo o autor contou com 

36 estudantes universitários de ambos os sexos. O programa de ensino durou por 

sete semanas com aulas duas vezes por semana de 55 minutos cada. Uma classe foi 

o grupo de prática por blocos e outra o grupo de prática aleatória. Antes das 

tentativas de aquisição, todos os indivíduos praticaram 15 tentativas por blocos. 

Houve fornecimento de conhecimento de performance para os erros mais comuns. O 

objetivo foi completar os 18 buracos em uma sessão, sem assistência do professor. A 

variável dependente foi o número total de tacadas para completar os 18 buracos. De 
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acordo com os resultados, não houve diferença entre os grupos para completar a 

tarefa. 

BRADY (1998) argumentou em uma síntese que as tarefas de laboratório 

perdem em validade ecológica e tendem a ser relativamente simples, com poucos 

graus de liberdade. Afirma também que a hipótese de MAGILL e HALL (1990) sobre a 

ocorrência do efeito da interferência contextual é válida para as pesquisas de 

laboratório, mas não de campo. De acordo com o autor, tal inconsistência pode ser 

explicada pela relação existente entre o interesse intrínseco, pela dificuldade das 

tarefas, e pela quantidade de prática. Depois de uma prática extensiva, os sujeitos 

ficam menos atentos, perdem o interesse, e as tarefas tornam-se tediosas. Com a 

prática aleatória este processo pode ser atrasado e a aprendizagem é beneficiada. 

MEIRA Jr. (1999) submeteu 36 escolares do sexo feminino (média de 12,7 

anos) distribuídos em dois grupos de prática variada, aleatório e por blocos. A tarefa 

experimental foi o saque do voleibol executado a cinco metros da rede. Foram 

manipulados tanto os padrões de movimento (saques por baixo, por cima e japonês) 

quanto os parâmetros (força e direção). Houve um teste de entrada para a formação 

de grupos homogêneos. A fase de aquisição deu-se em oito sessões com os 

indivíduos executando 45 tentativas dos saques por baixo e por cima a dois alvos 

distintos (288 tentativas no total). No teste de transferência, os indivíduos executaram 

84 tentativas do saque japonês em três sessões. Uma semana após, houve um teste 

de retenção da tarefa de transferência em doze tentativas. Além da análise de 

precisão, foi realizada a análise dos padrões de movimento. Os resultados indicaram 

que durante a fase de aquisição não houve diferenças entre os grupos em nenhuma 

das análises, todavia, foi observada evolução intra grupos quanto ao padrão de 

movimento. Nos testes de transferência e retenção, levando em consideração as 

duas análises, novamente não foram detectadas diferenças significantes entre os 

grupos. 

MEIRA Jr e TANI (2001) investigaram na mesma linha metodológica do estudo 

anterior (MEIRA Jr, 1999), os efeitos da interferência contextual na aquisição de uma 

habilidade de lançamento de dardo utilizando de um teste com transferência 

estendida, ou seja, com um número superior de tentativas daquelas utilizadas 

habitualmente nos estudos de interferência contextual na aquisição de habilidades 

motoras. Estudantes universitários (n=32) foram distribuídos aleatoriamente dentre os 
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grupos de prática por blocos e prática aleatória. Os participantes praticaram durante a 

fase de aquisição 80 ensaios da tarefa de lançamento de dardo em duas diferentes 

distâncias de 300 cm e 420 cm, utilizando de duas diferentes empunhaduras. A fase 

de transferência aconteceu após 10 min. de intervalo e consistiu de 40 ensaios com 

uma nova empunhadura a uma distância de 360 cm. Na fase de transferência, não 

foram detectadas diferenças significativas entre os grupos. Portanto, embora o efeito 

da interferência contextual não tenha ocorrido, em termos descritivos, houve 

superioridade do grupo por blocos na fase de transferência. Os resultados não 

apóiam os efeitos da interferência contextual, pois não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos. 

CORDOVA e CASTRO (2001) tiveram como objetivo deste estudo investigar 

a estrutura da prática como uma importante variável para a aprendizagem de 

habilidades motoras contínuas, assim como as possíveis implicações teóricas sobre 

a capacidade de planejamento. Vinte e oito estudantes voluntários destros, com 

idade média de 21,5 anos, foram aleatoriamente distribuídos em um dos grupos de 

aquisição: aleatório e por blocos. Os indivíduos aprenderam a percorrer, com o 

cursor do “mouse”, três diferentes figuras geométricas sob sequência de 

apresentação aleatória e por blocos. Para o teste de retenção, a ordem das tarefas 

foi, mais uma vez, aleatorizada através dos indivíduos, resultando em quatro 

condições: Al-al, Al-bl, Bl-bl e Bl-al. Na fase de aquisição, não existiram diferenças 

entre os grupos sobre as variáveis, tempo de movimento e erros absolutos. 

Resultados significativos de interação entre grupos sobre erros absolutos foram 

verificados nos testes de aprendizagem motora, retenção, confirmando os efeitos da 

interferência contextual. 

PEREZ, MEIRA Jr e TANI (2005) inferiram o olhar sobre a duração dos 

efeitos da interferência contextual em uma tarefa de posicionamento linear. Dois 

grupos de prática variada, aleatória e por blocos, com 57 crianças cada grupo cuja 

idade média era de 10,5 anos praticaram sessenta tentativas da tarefa em três 

diferentes distâncias, 30cm, 60cm e 90cm. Após a fase de aquisição foram 

realizados os testes de aprendizagem motora: transferência imediata, após cinco 

minutos da fase de aquisição; e transferência atrasada, após cerca de vinte e quatro 

horas. O grupo que foi submetido a prática variada por blocos foi melhor durante a 
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fase de aquisição, porém, obteve rendimento inferior durante os testes de 

aprendizagem. 

Em uma revisão que abordava exclusivamente tarefas do “mundo real” 

CORRÊA (2006) pautou seu questionamento sobre a falta de estudos com tarefas 

de aprendizagem mais complexas e de maior validade ecológica. Segundo o autor a 

maioria dos estudos que dão suporte a teoria da interferência contextual realizaram 

seus respectivos testes logo após o período de aquisição, não podendo ser 

considerados testes de retenção. Em contrapartida, quando analisou-se a relação 

dos estudos que manipularam os testes de retenção, transferência ou ambos de 

forma não imediata o efeito apresentou pouca ocorrência.  

BOUTIN e BLANDIN (2010b) buscaram em seu estudo examinar até que 

ponto as hipóteses teóricas da elaboração (SHEA; MORGAN, 1979; SHEA; ZIMNY, 

1983, 1988) e reconstrução (LEE; MAGILL, 1983, 1985) podem melhor explicar o 

aprendizado utilizando-se da influência combinada de uma rotina de treino com 

semelhança na tarefa. Cento e oito sujeitos voluntários (idade média 22,5 ± 3,8) 

foram aleatoriamente designados para uma das oito condições de prática. A tarefa 

de sequenciamento temporal foi associada à influência da prática variada (por 

blocos ou aleatória) para realização dos movimentos (200ms, 350ms e 500ms) em 

até três diferentes alvos; a similaridade de tarefas (similar ou diferente) para o alvo 

localizado na direção da frente na condição semelhante, ou para três alvos (frente, 

esquerda e direita) na condição diferente; e a quantidade de prática, 99 ou 297 

tentativas durante a fase de aquisição antes do teste de retenção (após 24 horas), 

que ocorreu sob condição semelhante para todos os participantes. As variáveis 

dependentes foram o Erro Absoluto Constante (EAC) e o Erro Variável (EV) 

calculada para cada bloco de tentativa. Os resultados corroboram com o efeito da 

interferência contextual no tocante da prática com 297 tentativas com variações de 

similaridade da tarefa. Segundo os autores, esses dados são consistentes com os 

resultados de SHEA et al. (1990) e indicam que os benefícios da prática variada 

aleatória, em relação a prática por blocos, pode ser prejudicada até que uma 

quantidade suficiente de tentativas de aquisição seja concluída devido a uma maior 

possibilidade para comparações entre tarefa (processamento elaborativo). No 

entanto, quando os sujeitos foram submetidos às experimentações de diferentes 

variações da tarefa, nenhuma diferença entre os grupos de prática variada foram 
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encontradas, independente da quantidade de prática. Isto sugere que a similaridade 

da tarefa é uma variável de aprendizagem que modula o efeito da interferência 

contextual. Ou seja, praticando tarefas muito semelhantes em contexto aleatório 

promove-se a aprendizagem devido ao aumento do processamento inter tarefa, por 

sua vez, esse processamento refere-se as características da hipótese de elaboração 

(SHEA; MORGAN, 1979; SHEA; ZIMNY, 1983, 1988), corroborando com as 

constatações realizadas por LIN et al. (2008). 

Contudo, contrariando os resultados do estudo anterior, os mesmos autores 

BOUTIN e BLANDIN (2010a) novamente examinaram os processos cognitivos 

subjacentes do efeito da interferência contextual na aprendizagem motora. Neste 

experimento também foi avaliada a influência combinada da prática variada (por 

blocos ou aleatória) e a similaridade da tarefa (semelhante ou diferente) nas fases 

de aquisição e retenção após 24 horas. Os participantes (30 homens e 30 mulheres) 

com idade média (22 ± 2,5) foram submetidos a realizar um conjunto de três 

variações de uma tarefa de acordo com o tempo de execução: sob condições de 

parâmetros similares (900ms, 1000ms e 1100ms); ou condição de parâmetros 

diferentes (700ms, 1000ms e 1300ms); com ordens de prática variada por blocos ou 

aleatória. Esta organização resultou em quatro grupos experimentais. As variáveis 

dependentes foram o Erro Absoluto Constante (EAC) e o Erro Variável (EV) 

calculada para cada bloco de tentativa. O desempenho na fase de retenção 

demonstrou um efeito típico da interferência contextual para a condição de prática 

com parâmetros diferentes, com o grupo de prática variada aleatória superando o 

grupo de prática por blocos. Por outro lado, nenhuma diferença foi encontrada para 

as condições de prática sob parâmetros similares. Justaposto ao estudo anterior, 

estas descobertas dão suporte para a hipótese da reconstrução (LEE; MAGILL, 

1983, 1985), mostrando que a prática aleatória associada a tarefas muito 

semelhantes pode prejudicar a aprendizagem devido ao aumento do processamento 

inter tarefas. 

Para entender melhor o efeito de interferência contextual PORTER e MAGILL 

(2010), em dois experimentos, acrescentaram um tipo de prática com aumento 

sistemático da interferência contextual. Este novo tipo de prática variada foi 

comparado com as organizações tradicionais por blocos e aleatória, por meio de 

dois experimentos que contavam com habilidades esportivas. No Experimento 1, foi 
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testada a hipótese de que praticar variações da mesma tarefa com aumentos 

sistemáticos de interferência contextual levaria a um desempenho superior em 

comparação com as organizações, por blocos ou aleatória. Sessenta sujeitos 

universitários participaram da pesquisa. A tarefa escolhida neste experimento foi a 

tacada do golfe, realizada em três diferentes distâncias do alvo (A 0,9m; B 1,37m; C 

1,82m), que de acordo com SCHMIDT (1975), envolvem o mesmo programa motor 

generalizado. Utilizou-se das praticas variadas por blocos, aleatória ou com aumento 

sistemático, que envolveu ensaios iniciais por blocos no primeiro terço de pratica, 

seguida por práticas em série no segundo terço, e terminou com a prática aleatória 

no terço final. Neste experimento os participantes que seguiram a rotina com 

aumento sistemático da prática variada tiveram desempenhos superiores nos testes 

de retenção e transferência, ambos realizados aproximadamente 24 horas após a 

fase de aquisição. No Experimento 2, testou-se esse aumento sistemático da prática 

variada sobre uma tarefa controlada por diferentes programas motores 

generalizados. Os participantes, noventa e seis estudantes do gênero feminino, 

praticaram três diferentes passes do basquetebol (no peito, picado e por cima da 

cabeça) a um alvo com 5 metros de distância. A organização das práticas variadas 

foi similar a do primeiro experimento, prática por blocos, aleatória ou com aumento 

sistemático. Participantes que praticaram com aumentos graduais na interferência 

contextual obtiveram um melhor desempenho nos testes de aprendizagem 

realizados após 24 horas, em comparação aos sujeitos que praticaram com 

organizações por blocos ou aleatória, que por sua vez não apresentaram diferenças 

entre si. Os resultados desses dois experimentos indicam que uma rotina de prática 

variada oferecendo aumentos sistemáticos de interferência contextual facilita a 

aprendizagem de habilidades motoras. Segundo os autores, uma possível 

explicação para este efeito esteja na capacidade limitada do processamento de 

informação dos sujeitos e, de acordo com (GUADAGNOLI; LEE, 2004), ao passo 

que aumenta-se de forma gradativa os níveis de interferência contextual durante a 

prática isso proporcionaria níveis de dificuldade funcional que propiciariam a 

facilitação e compreensão desse processamento. 

De acordo com WU et al. (2011) para aprender a executar uma habilidade 

com qualidade além do contexto em que a prática está relacionada alguns fatores 

são preponderantes, tais como, o conhecimento de resultado. Dessa forma, os 



31 

 

autores relacionaram o efeito da interferência contextual com a frequência de 

feedback buscando maximizar a aprendizagem, manipulando simultaneamente 

estas duas variáveis. Para LEE et al. (1994) a dificuldade criada pela prática em alta 

interferência contextual e frequência de feedback reduzido promove um aumento na 

demanda de resolução de problemas, originando assim o aumento dos níveis de 

esforço cognitivo. Participaram do estudo oitenta e dois estudantes em idade 

universitária (24,3 ± 4,1), 56 mulheres e 26 homens, todos os sujeitos participaram 

voluntariamente depois de assinar um termo de consentimento. Posteriormente 

foram aleatoriamente distribuídos a uma das quatro condições prática variada (B100, 

prática por blocos com 100% de feedback; B60, prática por blocos com 60% de 

feedback; A100, prática aleatória com 100% de feedback e; A60, prática aleatória 

com 60% de feedback). A tarefa era mover uma alavanca horizontal, composta por 

um potenciômetro linear de precisão (Beckman 3351-10K) para monitorar o 

deslocamento angular da alavanca. Cada ensaio começou com um estímulo visual, 

indicando uma das quatro posições de destino (ou seja, 20o, 30o, 40o, ou 50o) e o 

som de um tom de 1000hz, indicando o início do julgamento e um lembrete para 

colocar a alavanca contra o bloco de partida. Durante a fase de aquisição os sujeitos 

realizaram 192 tentativas divididas em quatro blocos de 48 tentativas cada. A ordem 

de apresentação do feedback para os sujeitos dos grupos A60 e B60 era variada 

entre os mesmos. Para os testes de aprendizagem (retenção e transferência) 

nenhum feedback foi fornecido. O teste de retenção constou de 12 tentativas nas 

quatro posições de destino em uma ordem de prática por blocos, e foi conduzido 

10min (imediato) e 24 horas (atrasado), após aquisição. Depois de um intervalo 

curto 2min após o segundo teste de retenção, um teste de transferência foi realizada 

utilizando condições semelhantes, exceto que um peso de 300g foi adicionado à 

extremidade distal da alavanca. Para identificar mudanças nos processos de 

aquisição, capacidade de retenção, e generalização, três diferentes variáveis 

dependentes foram analisadas, o Erro Constante (EC), o Erro Variável (EV) e o Erro 

Variável do tempo de inversão (EVti). Consistente com o efeito da interferência 

contextual, o grupo de prática variada por blocos produziu menores erros na 

aquisição, mas o grupo de prática aleatória o superou em ambos os testes, retenção 

e transferência. De acordo com os autores, embora os resultados fossem 

consistentes com estudos anteriores que investigaram o efeito da interferência 

contextual (LEE; MAGILL, 1983, 1985; SHEA; MORGAN, 1979; SHEA; ZIMNY, 
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1983), ainda assim, eles não foram consistentes com resultados anteriores quanto a 

frequência de feedback. 

Alguns autores têm desprendido seus direcionamentos de pesquisa para 

buscar evidências de que o processamento e a organização das informações de 

habilidades motoras são dependentes da sua respectiva estrutura de prática 

(KANTAK et al., 2010; LIN et al., 2008, 2010a, 2010b; BOUTIN; BLANDIN, 2010a). 

KANTAK et al. (2010) sugerem que o aprendizado sob condições de prática 

variada, se concretiza por meio do córtex pré-frontal, enquanto que em condições 

menos desafiadoras, como por exemplo, a prática constante, são mais dependentes 

do córtex motor primário para consolidação.  

Recentemente tem sido possível observar uma nova tendência de estudo 

sobre os efeitos da interferência contextual na aprendizagem de habilidades 

motoras. Visando trazer maiores contribuições à discussão sobre as hipóteses 

explicativas do efeito da interferência contextual LIN et al. (2008, 2010a, 2010b), 

dirigiram suas pesquisas ao propósito de identificar qual dessas duas hipóteses 

(processamento distinto e elaborado, e reconstrução do plano de ação) 

mencionadas melhor explicariam tal efeito. Eles utilizaram a estimulação magnética 

transcraniana (EMT) ao córtex motor contralateral para o braço móvel por um 

estimulador (Cadwell Laboratories, Inc., Kennewick, WA) através de uma bobina 

circular focal magnético (diâmetro: 9cm), sincronizando um pulso único a cada 

intervalo de tentativas para modular o processamento de informação durante as 

condições de práticas variadas por blocos e aleatória. Os resultados obtidos 

mostram que o grupo de prática aleatória sem EMT apresentou um melhor 

desempenho nos testes de aprendizagem em comparação ao grupo de prática por 

blocos sem EMT. Contudo, aqueles que foram submetidos as práticas com EMT não 

apresentaram diferenças no tocante do desempenho. Estes resultados apóiam a 

hipótese do processamento de elaboração (SHEA; MORGAN, 1979; SHEA; ZIMNY, 

1983, 1988), mostrando que, ao perturbarmos o processamento de informação, 

deteriora-se o benefício da aprendizagem sob o efeito da interferência contextual. 

Além do que, a previsão que a hipótese do esquecimento e reconstrução (LEE; 

MAGILL, 1983, 1985) provocaria um benefício à prática variada por blocos em 

função do estímulo de reconstrução advindo do plano de ação, não foi confirmada. 
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Em resumo, como se pôde notar, ainda se faz necessárias investigações 

acerca das novas proposições do processamento de informação e a organização da 

prática. Quanto a ausência de robustez dos resultados sobre os efeitos da 

interferência contextual na aquisição de habilidades motoras uma síntese será 

apresentada no próximo tópico. 

 

2.2 Síntese dos estudos sobre o efeito da interferência contextual 

 

Como já foi mencionado, muitas pesquisas têm sido realizadas no intuito de 

entender a aprendizagem de habilidades motoras sob o efeito da interferência 

contextual. Entretanto a divergência nos resultados das pesquisas tem suscitado 

algumas especulações. Em uma delas, especula-se que os efeitos da interferência 

contextual na aquisição de habilidades motoras seriam dependentes do tipo de 

variabilidade ou, mais especificamente, dos aspectos da tarefa variada na prática, 

tais como programa motor generalizado e parâmetros, respectivamente aspectos 

invariantes e variantes de habilidades motoras (MAGILL; HALL, 1990). 

A outra especulação remete-se ao efeito da interferência contextual na 

aprendizagem de habilidades motoras ser dependente da natureza da habilidade no 

que concerne ao nível de validade ecológica. Nesse âmbito, “tarefas de laboratório” 

têm sido sugeridas como aquelas cuja aprendizagem mais se verifica o efeito da 

interferência contextual, em comparação com “tarefas do mundo real” (MEIRA JR; 

TANI; MANOEL, 2001; MEIRA Jr; TANI, 2003; BARREIROS et al., 2011). 

Vista como uma promissora linha de investigação de pesquisa no início da 

década de 90, BARREIROS et al. (2011) revisaram a literatura que aborda o efeito 

da interferência contextual, porém em situação de “tarefas do mundo real”. Em 

contraste com as configurações de laboratório, em que a alta interferência contextual 

prejudicaria o desempenho durante a fase de aquisição e promove um paradoxo 

positivo observado por meio dos testes de retenção e de transferência, neste 

contexto aplicado, segundo os autores, a maioria dos estudos deixaram de observar 

tal efeito após a manipulação da interferência contextual. Algumas das variáveis já 

investigadas e propostas pelos autores para o fato desta inconsistência, dos 

resultados sobre o efeito da interferência contextual são apresentadas a seguir: às 
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características da tarefa (BRADY, 1997); distribuição e organização da prática 

variada, bem como os intervalos entre tentativas (TRAVLOS, 2010); a interferência 

produzida pelo uso de programas motores diferentes (MAGILL; HALL, 1990); 

possíveis interferências da frequência de feedback (WU et al., 2011); níveis 

funcionais e nominais adequados à prática (GUADAGNOLI; LEE, 2004); entre 

outras. 

Entretanto, tais especulações são enfraquecidas quando se analisa a 

literatura mais cuidadosamente e se observa que em todos os casos existem 

resultados inconclusivos. No nosso modo de ver, o problema poderia estar em outro 

lugar: nos testes de aprendizagem utilizados. Nesse caso, o presente estudo voltou-

se para o teste de retenção. 

No que concernente a esses testes, um aspecto que merece destaque é que 

eles têm sido realizados em momentos distintos após a aquisição e, também, têm 

sido feitos utilizado-se de duas referências. Por exemplo, no caso do momento, 

verificam-se estudos que realizaram os testes 10, 15 ou 30 minutos (SEKIYA; 

MAGILL; ANDERSON, 1996), um dia (GOODE; MAGILL, 1986), sete dias (SMITH; 

DAVIES, 1995), dezoito dias (CORRÊA; PELLEGRINI, 1996), e casos superiores a 

trinta dias após a fase de aquisição (DEL REY, 1982).   

 Retomando a afirmação de que os resultados dos estudos sobre os efeitos da 

interferência contextual na aprendizagem motora são inconclusivos, a pergunta que 

fizemos foi: com testes de retenção tão distintos não seria óbvio que o conjunto de 

resultados fosse inconclusivo? Considerando, também, que esse assunto ainda não 

foi investigado como variável independente, o presente trabalho teve como objetivo 

investigar os efeitos da interferência contextual na aprendizagem de habilidades 

motoras em função dos testes de retenção.  

 

2.3 O teste de retenção em aprendizagem motora 

 

É comum inferirmos a aprendizagem a partir da persistência do desempenho. 

A maneira mais comum de avaliar isso é por meio da aplicação de um teste de 

retenção. A retenção pode ser definida como a persistência da proficiência em uma 

habilidade, após um período sem praticá-la (FISCHMAN; CHRISTINA; 
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VERCRUYSEN, 1982). Ela pode ser vista como um processo complementar ao 

esquecimento, uma vez que a capacidade de aprender e reter estão profundamente 

relacionadas, pois na realidade, estas duas capacidades são dois aspectos de um 

mesmo processo. 

A forma mais comum de aplicar este teste, no caso de uma habilidade 

motora, consiste em fazer com que os aprendizes executem uma habilidade que já 

praticaram, mas que não tenham praticado há certo tempo. A finalidade do teste de 

retenção é de avaliar o grau de permanência ou persistência do nível de 

desempenho atingido durante a prática, depois de certo período sem nenhuma 

prática (MAGILL, 2007). De acordo como esse autor, habilidades como, por 

exemplo, ciclismo, natação e de condução de algum implemento, uma vez 

aprendidas, podem ser realizadas novamente, mesmo após longos períodos sem 

prática.  

O tempo de intervalo real entre o fim da prática e o teste é arbitrário. 

Entretanto, esse intervalo deve ser suficientemente longo para permitir que se 

dissipem quaisquer fatores que tenham afetado artificialmente o desempenho da 

prática. A avaliação crítica é a diferença entre o nível de desempenho da pessoa na 

fase de aquisição em comparação ao desempenho no momento dos testes. 

 Conforme apresentado por FISCHMAN, CHRISTINA e VERCRUYSEN, 

(1982) a retenção pode ser influenciada por algumas variáveis tais como: o grau de 

proficiência inicial, inferido pelo nível de desempenho alcançado nos testes iniciais 

de aprendizagem; a quantidade excessiva de prática para alcançar algum nível 

definido como critério de competência; a natureza da tarefa, pois alguns tipos de 

habilidades motoras são retidas mais facilmente do que outras. 

 Uma dessas variáveis foi investigada por NEWELL e RUSSELL (2007). Os 

autores tiveram como objetivo prolongar as tentativas durante os testes de retenção 

e transferência para avaliar a persistência e o quão generalizável seriam os efeitos 

da interferência contextual. Eles discutem que os estudos que investigam o efeito da 

interferência contextual, frequentemente diferem os testes de retenção das 

condições de prática, descaracterizando o teste, ou seja, por definição, torna-se um 

teste de transferência. Quarenta e oito participantes foram submetidos à 

aprendizagem de uma tarefa de timing antecipatório. Na fase de aquisição, assim 
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como nas demais fases, foi fornecido o conhecimento de resultado (CR). Os grupos 

de prática variada tradicionais, por blocos e aleatória, foram divididos em subgrupos 

de modo que a metade de cada grupo executasse testes de retenção sob a prática 

variada por blocos ou prática aleatória, formando quatro grupos experimentais (AL-

AL, AL-BL, BL-AL, BL-BL). Isto fez com que o teste de retenção com CR torna-se um 

teste de transferência para aqueles que comutaram à outra programação. Em 

ambas as fases, aquisição e testes de retenção, os aprendizes realizaram 54 

tentativas. Além disso, eles também executaram 18 tentativas de uma nova tarefa 

em uma organização por blocos. As variáveis dependentes foram: o tempo de 

reação, o tempo de movimento e o tempo total. Contradizendo o efeito da 

interferência contextual, os grupos de prática aleatória só forneceram vantagens 

para a retenção quando submetidos a mesma condição de prática, não sendo 

observado quaisquer vantagens sobre a prática por blocos na retenção. Além disso, 

também não foram identificadas diferenças no desempenho do grupo de prática sob 

alta interferência contextual durante o teste de transferência. Em linhas gerais, os 

resultados revelaram certa limitação quanto a persistência e a generalização do 

efeito da interferência contextual. 

Esses resultados parecem ser comuns à literatura, pois em uma recente 

revisão da literatura realizada por BARREIROS et al. (2011) foi evidenciado que em 

apenas 42% dos estudos o desempenho nos testes de retenção corroborou com o 

efeito da interferência contextual. 
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3. OBJETIVO E HIPÓTESE 

 

O presente trabalho teve por objetivo investigar o efeito da interferência 

contextual na aquisição de habilidades motoras em função dos testes de retenção. A 

hipótese foi que o efeito da interferência contextual seria dependente dos intervalos 

dos testes de retenção. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Participantes 

 

Participaram da pesquisa 144 universitários, voluntários, e sem experiência 

no arremesso do dardo de salão. Eles foram homens (n = 88) e mulheres (n = 56), 

com média de idade de 21,9 anos (± 3,2) e de estatura 1,62 m (± 0,09), sendo que 

(93,05%) eram destros. A participação foi condicionada ao preenchimento do 

formulário de participação livre e esclarecido (ANEXO A) e o estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo (EEFEUSP) (ANEXO B). 

 

4.2 Tarefa e equipamentos 

 

 A tarefa consistiu no arremesso de dardo de salão (Figura 1). 

Especificamente, a tarefa foi arremessar dardos de salão a um alvo circular com a 

mão dominante, com o objetivo de acertar o seu centro. Essa tarefa foi escolhida por 

proporcionar um relativo controle das variáveis do ambiente e por já ter sido utilizada 

em estudos que investigaram o efeito da interferência contextual. 

Foram utilizados 12 dardos de 20 gramas modelo XL (Unicorn Products Ltd.-

Inglaterra), e um quadro alvo Pro-Shot Dart Board com 432 centímetros de diâmetro 

(Leisure Time Products Ltd. - Inglaterra). O alvo circular continha onze áreas de 

pontuação que assumiram pontuação de um a onze, da extremidade para o centro.  
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Figura 1 - Representação do ambiente de coleta com as três demarcações de distância do alvo 

(a 2,00m; b 2,60m; c 3,20m), suporte ajustável à cada sujeito e posicionamento inicial 

para o arremesso. 

 

4.3 Delineamento e procedimentos 

 

Um primeiro aspecto a ser esclarecido é que todos os procedimentos 

apresentados a seguir foram anteriormente testados em estudo piloto, e baseados 

em BROWN (1995), CORRÊA, BENDA e TANI (1998) e MEIRA JR. e TANI (2001). 

Os participantes foram distribuídos em dois grupos de prática variada, 

aleatória (GA) e por blocos (GB), os quais posteriormente foram subdivididos em 

cada grupos (n=18) de acordo com o tipo de teste de retenção: (10m) após dez 

minutos da fase de aquisição; (24h) após vinte e quatro horas da fase de aquisição; 
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(07d) após sete dias da fase de aquisição; e, (30d) após trinta dias da fase de 

aquisição. O experimento envolveu as fases de aquisição e teste de retenção. 

Os participantes do grupo de prática variada por blocos executaram noventa 

tentativas do arremesso em três blocos de trinta tentativas, cada um em uma das 

seguintes distâncias: 2,00; 2,60; e 3,20 metros. Os participantes do grupo de prática 

variada aleatória também realizaram as noventa tentativas em três blocos de trinta, 

porém, com as três distâncias  do alvo em cada um deles, em uma ordem aleatória 

sem que a mesma distância se repetisse por mais de duas vezes.  

O alvo era fixado em um suporte que permitia o ajuste à altura do participante 

(Figura 1). Foi escolhida a altura dos olhos dos participantes em relação ao centro 

do alvo como ponto de referencia.  

O teste de retenção consistiu da execução de 18 tentativas sem nenhuma 

instrução.  

Utilizamos na pesquisa da empunhadura comum ou “tipo caneta”. A coleta 

dos dados foi realizada numa sala específica para esse fim, no Laboratório de 

Comportamento Motor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de 

São Paulo. 

 

4.4 Tratamento estatístico 

 

A variável dependente analisada foi o escore relativo ao acerto ao alvo: zero 

para quando o dardo arremessado caía fora do alvo, e de um a onze para o acerto 

do dardo arremessado ao alvo, respectivamente da extremidade para o centro. O 

desempenho foi analisado em blocos de nove tentativas considerando-se a 

magnitude (somatória) e a variabilidade (coeficiente de variação). 

Uma análise de variância (ANOVA one-way) com medidas repetidas foi 

conduzida com os dados de cada grupo para análise do desempenho na fase de 

aquisição (10 blocos de tentativas).  As análises relativas à verificação de 

aprendizagem foram feitas a partir de dois blocos de aquisição (primeiro e décimo) e 

os dois blocos do teste de retenção. Para isso foram realizadas análises de 

variâncias, ANOVAs three-way (8 Grupos x 4 Blocos de tentativas x 2 Tipos de 
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Prática). A localização das diferenças encontradas foi realizada utilizado-se o teste 

de TukeyHSD. Todas as análises foram precedidas pelos testes de Shapiro-Wilks e 

Bartlett para verificar, respectivamente, a normalidade e homogeneidade de 

variância dos dados. O nível de significância adotado foi o de p  ≤  0,05. As análises 

foram conduzidas pelo software STATISTICA® 9.0 (Stat Soft Inc., Tulsa, USA). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Magnitude do desempenho 

 

5.1.1 Fase de aquisição 

 

As ANOVAs conduzidas em cada grupo só não encontraram diferenças 

significantes para o grupo GA07d [F(9; 153)=1,65, p≥0,05, n2=0,08]. Para os demais 

grupos foram encontrados os seguintes resultados: GA10m [F(9; 153)=3,55, p≤ 0,01, 

n2=0,17]; GA24h [F(9; 153)=4,85, p≤0,01, n2=0,22]; GA30d [F(9; 153)=2,30, p≤0,01, 

n2=0,11]; GB10m [F(9; 153)=5,43, p≤0,01, n2=0,24]; GB24h [F(9; 153)=7,52, p≤0,01, 

n2=0,30]; GB07d [F(9; 153)=2,28, p≤0,01, n2=0,11]; e, GB30d [F(9; 153)=6,07, 

p≤0,01, n2=0,26]. 

 

 

Figura 2 - Médias das somatórias de pontos dos grupos de prática aleatória (GA10m, GA24h, 

GA07d e GA30d) e por blocos (GB10m, GB24h, GB07d e GB30d), nos dez blocos de 

tentativa das fases de aquisição (A1, A2 , A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) e retenção 

(R1 e R2). 
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Para os grupos GB10m, GB24h, GB30d o teste de TukeyHSD mostrou que os 

desempenhos nos blocos iniciais de tentativas foram inferiores aos desempenhos 

obtidos nos blocos finais, principalmente entre os três primeiros e os três últimos 

(p≤0,05).  Para o grupo GB07d, o teste de TukeyHSD não foi capaz de identificar onde 

deram-se as diferenças, embora comportamento similar ao dos grupos 

anteriormente descrito possa ser observado (Figura 2). Similarmente, para os grupos 

de prática aleatória (GA10m, GA24h, GA30d) o teste de TukeyHSD mostrou que os 

desempenhos nos blocos iniciais de tentativas (A1, A2, A3)  foram inferiores aos 

desempenhos obtidos nos blocos finais, principalmente no que concerne aos dois 

primeiros e os dois últimos (p≤0,05). Esses resultados permitem sugerir que os 

desempenhos dos grupos melhoraram na fase de aquisição, com exceção do 

GA07d.  

 

5.1.2 Testes de aprendizagem 

 

A ANOVA (three-way) encontrou diferenças significantes no fator blocos de 

tentativas [F(3; 408)=57,06, p≤0,01, n2=0,96] e na interação blocos de tentativas e 

tipo de prática [F(3; 408)=3,30, p≤0,05, n2=0,02]. No tocante às diferenças no fator 

blocos de tentativas, o teste de TukeyHSD identificou diferenças entre o primeiro 

bloco da fase de aquisição e os demais blocos (p≤0,01); entre o último bloco da fase 

de aquisição e o primeiro da fase de retenção (p≤0,01); e entre este e o último bloco 

da mesma fase  (p≤0,01). Em relação à interação entre blocos de tentativas e tipo de 

prática, o teste de TukeyHSD indicou diferenças, na prática variada aleatória, entre o 

desempenho do primeiro bloco de tentativas da fase de aquisição e os demais 

blocos seguintes (p≤0,01), e entre o primeiro bloco da fase de retenção e o último 

bloco da mesma fase (p≤0,01). O teste de TukeyHSD também mostrou diferenças, na 

prática variada por blocos, entre o desempenho do primeiro bloco de tentativas da 

fase de aquisição e os demais blocos seguintes (p≤0,01), e entre o último bloco da 

fase de aquisição e o primeiro bloco da fase seguinte de retenção (p≤0,01). 

No entender deste trabalho, esses resultados possibilitam fazer duas 

principais inferências: houve melhora no desempenho do início para o final da fase 

de aquisição e para o teste de retenção e, portanto, houve aprendizagem. 
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5.2 Variabilidade do desempenho 

 

5.2.1 Fase de aquisição 

 

As ANOVAs conduzidas em cada grupo só não encontraram diferenças 

significantes para o grupo GA07d [F(9; 153)=1,56, p≥0,05, n2=0,08]. Para os demais 

grupos foram encontrados os seguintes resultados: GA10m [F(9; 153)=2,58, p≤0,01, 

n2=0,13]; GA24h [F(9; 153)=3,63, p≤0,01, n2=0,17]; GA30d [F(9; 153)=2,49, p≤0,01, 

n2=0,12]; GB10m [F(9; 153)=4,10, p≤0,01, n2=0,19]; GB24h [F(9; 153)=6,18, p≤0,01, 

n2=0,26]; GB07d [F(9;153)=2,75, p≤0,01, n2=0,13]; e GB30d [F(9;153)=5,08, p≤0,01, 

n2=0,23]. 

Para os grupos de prática em blocos GB10m, GB24h e GB30d, o teste de 

TukeyHSD mostrou que os desempenhos nos blocos iniciais de tentativas (A1 e A2) 

menos variáveis do que os desempenhos nos blocos finais de tentativas (A7 a A10) 

(p≤0,05). Similares resultados foram observados para os grupos de prática aleatória 

GA10m, GA24h e GA30d (p≤0,05). Para todos ambos os tipos de prática o teste de 

TukeyHSD não foi capaz de identificar as diferenças. Diante disso, a observação da 

figura 3 permite observar que ambos os grupos diminuíram a variabilidade na fase 

de aquisição, conjuntamente com os demais grupos. 

 

5.2.2 Testes de aprendizagem 

 

A ANOVA three-way encontrou diferenças significativas no fator blocos de 

tentativas [F(3 ; 408)=49,26, p≤0,01, n2=0,26] e na interação entre blocos de 

tentativas e tipo de prática [F(3; 408)=3,17, p≤0,05, n2=0,02]. No tocante às 

diferenças entre blocos de tentativas, o teste de TukeyHSD identificou diferenças 

entre o primeiro bloco da fase de aquisição e os demais blocos (p≤0,05); entre o 

último bloco da fase de aquisição e o primeiro da fase de retenção (p≤0,05); e, entre 

este e o último bloco da mesma fase de retenção (p≤0,05). 
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Figura 3 - Porcentagem média do coeficiente de variação dos grupos de prática aleatória 

(GA10m, GA24h, GA07d e GA30d) e por blocos (GB10m, GB24h, GB07d e GB30d), 

nos dez blocos de tentativa das fases de aquisição (A1, A2 , A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10) e retenção (R1 e R2). 

 

E, em relação à interação entre blocos de tentativas e tipo de prática, o teste 

de TukeyHSD indicou diferenças, na prática variada aleatória, entre o desempenho do 

primeiro bloco de tentativas da fase de aquisição e os demais blocos seguintes 

(p≤0,01), e entre o primeiro bloco da fase de retenção e o último bloco da mesma 

fase (p≤0,01). O teste de TukeyHSD também mostrou diferenças, na prática variada 

por blocos, entre o desempenho do primeiro bloco de tentativas da fase de aquisição 

e os demais blocos seguintes (p≤0,01). 

Esses resultados permitem inferir que houve diminuição da variabilidade do 

início para o final da fase de aquisição e que a mesma foi mantida no teste de 

retenção, caracterizando, portanto, aprendizagem.  
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da interferência contextual na 

aprendizagem de habilidades motoras em função dos testes de retenção. Foi 

questionado se não seria a distinção dos testes de retenção responsáveis pelo 

conjunto de resultados inconclusivos. Dessa forma, esperava-se que o efeito da 

interferência contextual seria dependente dos intervalos dos testes de 

aprendizagem. 

Em que pese esse assunto ainda não ter sido investigado como variável 

independente é importante considerar que a retenção está no cerne de ambas as 

hipóteses explicativas sobre os efeitos da interferência contextual na aprendizagem. 

Por um lado, sugere-se que quando as tarefas são praticadas em uma ordem 

randômica, o benefício para a aprendizagem sob a prática aleatória interferiria na 

memória de trabalho fazendo com que os aprendizes utilizassem um processamento 

distinto e elaborado que, por sua vez, facilitaria a retenção (SHEA; MORGAN, 1979; 

SHEA; ZIMNY, 1983). Por outro lado, há a hipótese de que a interferência contextual 

acarretaria no esquecimento do plano de ação na memória de trabalho e sua 

consequente necessidade de reconstrução (LEE; MAGILL, 1983, 1985). Este 

processo de reconstrução melhoraria a retenção e transferência das tarefas 

aprendidas (CORRÊA; PELLEGRINI, 1996). 

Com base nesses pensamentos poderia ser pensado que quanto mais tempo 

se passasse da fase de aquisição, mais se verificaria o efeito da interferência 

contextual e, portanto, a superioridade de desempenho dos grupos de prática 

variada aleatória. Os resultados, no entanto, refutaram a hipótese levantada, uma 

vez que em ambas as medidas (magnitude e variabilidade) não foram encontradas 

diferenças entre os grupos de prática variada aleatória e por blocos, em nenhum dos 

testes de retenção. Verificou-se, apenas, que houve aprendizagem e, portanto, que 

a prática variada, tanto aleatória como por blocos, pareceu ser igualmente eficaz na 

aprendizagem do arremesso do dardo de salão.   

Retomando as hipóteses explicativas sobre os efeitos da interferência 

contextual na aprendizagem de habilidades motoras (LEE; MAGILL, 1983, 1985; 

SHEA; MORGAN, 1979; SHEA; ZIMNY, 1983), poderia ser sugerido que o tipo de 
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processamento utilizado na prática aleatória não foi diferente daquele da prática por 

blocos ao ponto de afetar a retenção da habilidade aprendida com a formação de 

planos mais robustos e resistentes ao esquecimento. Ou, ainda, conforme SHEA e 

WRIGHT (1991), que o esquecimento e subsequente reconstrução do plano de 

ação, sozinhos, não foram suficientes para promover melhor retenção da habilidade. 

Em suma, de acordo com o objetivo e delimitações do presente estudo pode-se 

concluir que os efeitos da interferência contextual na aprendizagem de habilidades 

motoras não ocorreram em função dos testes de retenção.      

Todavia, a afirmação de SHEA e WRIGHT (1991) citada acima, 

conjuntamente com as hipóteses explicativas sobre os efeitos da interferência 

contextual na aprendizagem de habilidades motoras, nomeadamente, 

processamento distinto e elaborado (BATTIG, 1979; SHEA; ZIMNY, 1983) e 

reconstrução do plano de ação (LEE; MAGILL, 1983, 1985), permitem-nos 

permanecer com os questionamentos sobre uma possível influência de testes de 

aprendizagem sobre o citado efeito, porém, deslocando o problema para outro tipo 

de teste, transferência, o que suscita e implica em futuras investigações. Isso porque 

os benefícios da alta interferência contextual para a aprendizagem também 

estiveram atrelados à transferência desde as proposições iniciais de BATTIG (1966). 

Por exemplo, BATTIG (1979) sugeriu que a dependência do contexto de 

aprendizagem seria diminuída em razão da interferência contextual. Na mesma 

linha, verifica-se a sugestão de que o processo de reconstrução do plano de ação 

implicaria em uma melhor transferência (LEE; MAGILL, 1983, 1985; MAGILL; HALL, 

1990). 
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ANEXOS 

ANEXO A – Formulário de participação livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 

Nome completo ________________________________________________________ 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG ____________________________________________________ 

Data de nascimento ____________________________________________________ 

Endereço completo ____________________________________________________ 

CEP ____________________________________________________ 

Fone ____________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo ________________________________________________________ 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ___________________________ 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG 

 

____________________________________________________ 

Data de nascimento ____________________________________________________ 

Endereço completo ____________________________________________________ 

CEP ____________________________________________________ 

Fone ____________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. Título do Projeto de Pesquisa 

Efeitos da interferência contextual em diferentes testes de retenção na aprendizagem 

de habilidades motoras. 

 

2. Pesquisador Responsável 

Profº Dr. Umberto Cesar Corrêa 

 

3. Cargo/Função 

Professor Associado 

 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 

X RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia 

do estudo) 

 

5. Duração da Pesquisa 

02 dias 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE 

LEGAL SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 

O presente estudo está inserido na aprendizagem motora do arremesso do dardo de 

salão, tendo o propósito de investigar uma teoria denominada interferência contextual e a 

influência dos testes de retenção na aquisição de habilidades motoras. 

A tarefa será arremessar dardos de salão a um alvo circular com a mão dominante, 

com o objetivo de acertar o seu centro. Serão utilizados dardos de 20 gramas modelo XL 

(Unicorn Products Ltd.-Inglaterra), e um quadro alvo Pro-Shot Dart Board com 432 

centímetros de diâmetro (Leisure Time Products Ltd. - Inglaterra). O alvo circular conterá 

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

centro. 
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Hoje você fará 90 arremessos, divididos em três blocos de 30 repetições cada uma 

em uma distância do alvo: 2,0; 2,60; e 3,20 metros. O alvo será ajustado de acordo com sua 

estatura. E em uma data que será de comum acordo executaremos novas práticas para 

verificação da aprendizagem. Utilizar-se-á na pesquisa o tipo de arremesso com 

empunhadura comum ou “tipo caneta”. 

Participando da pesquisa, você não estará sujeito a riscos à saúde, porém poderá 

aprender uma nova habilidade, com considerável nível de complexidade, aumentando seu 

repertório motor. 

 

  

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA: 

 

 O aprendiz e seu responsável podem, em qualquer momento, ter a informação que 

desejarem a respeito de procedimentos, eventuais riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa; 

 O aprendiz e seu responsável têm a liberdade de retirar seu consentimento e de 

deixar de participar do estudo, sem nenhum prejuízo; 

 Nenhuma informação a respeito da identidade do aprendiz ou do responsável serão 

tornadas públicas; 

 Será providenciada assistência por eventuais danos à saúde decorrentes da 

pesquisa. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Pesquisador responsável: Umberto Cesar Corrêa; Av. Prof. Mello Moraes, 65; (11) 

30913135. 

Pesquisador gerente: Jefferson John dos Santos; Av. Prof. Mello Moraes, 65; (11) 

30913135. 
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VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

São Paulo, _____/_____/_____ 

 

 

 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 

ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO B - Aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da EEFE-USP 
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ANEXO C – Médias da somatória de pontos e do coeficiente de variação de cada participante dos 

grupos de prática aleatória (GA10m, GA24h, GA07d e GA30d) e por blocos (GB10m, 

GB24h, GB07d e GB30d), nos dez blocos de tentativa das fases de aquisição (A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) e retenção (R1 e R2). 

Grupo GA10m A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 42 44 15 21 20 27 25 39 30 39  18 28 

02 45 46 40 38 30 42 38 54 39 46  40 57 

03 35 34 41 42 17 40 36 41 32 43  28 54 

04 35 50 42 46 61 60 51 67 56 62  68 62 

05 51 49 49 33 52 58 40 65 55 56  39 61 

06 58 69 72 67 51 60 57 51 66 56  58 52 

07 45 37 51 49 47 64 48 57 46 62  54 66 

08 73 55 57 55 56 58 52 51 57 65  51 67 

09 31 38 60 66 73 68 61 37 60 53  65 64 

10 23 35 49 46 53 54 56 51 60 40  39 56 

11 52 71 49 48 42 62 44 67 59 73  65 75 

12 51 50 70 57 63 52 41 49 57 55  62 59 

13 24 35 43 33 47 63 58 57 54 42  45 48 

14 60 64 53 49 57 39 41 58 55 49  47 58 

15 22 55 48 62 40 40 46 44 46 55  34 41 

16 18 16 29 48 54 51 41 43 54 58  35 39 

17 12 7 56 53 38 47 31 42 40 45  29 36 

18 23 41 30 42 57 66 60 63 65 70  53 55 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA24h A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 53 53 63 68 56 66 65 58 58 71  56 67 

02 50 58 58 60 60 52 60 55 54 60  56 62 

03 51 52 45 54 46 49 47 48 49 48  69 68 

04 37 36 45 33 43 53 41 48 23 28  40 41 

05 48 54 40 47 60 53 33 34 51 27  56 62 

06 19 18 37 31 27 40 35 59 42 34  28 36 

07 54 42 60 58 50 33 57 55 69 55  46 72 

08 54 64 51 53 58 51 54 64 62 71  56 65 

09 59 47 61 58 63 39 59 64 60 59  66 71 

10 45 38 53 53 65 44 60 51 61 70  54 69 

11 34 31 27 35 67 37 38 49 32 40  62 60 

12 41 18 32 47 50 24 37 45 45 48  50 53 

13 48 41 44 50 55 51 47 57 53 56  55 57 

14 22 11 48 43 42 50 41 51 54 40  37 39 

15 47 53 59 60 50 66 60 63 65 70  61 63 

16 47 23 41 49 40 27 28 34 43 61  46 55 

17 22 28 44 49 31 46 32 36 40 54  57 52 

18 5 21 23 33 30 35 35 40 35 59  52 45 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA07d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 49 63 77 55 42 76 57 60 64 49  48 68 

02 62 48 49 72 63 71 71 69 62 67  61 78 

03 54 30 45 28 9 28 40 28 43 59  26 48 

04 49 43 42 52 67 58 58 55 60 43  53 53 

05 53 51 58 52 55 50 49 53 48 38  40 55 

06 53 43 27 24 47 45 24 69 49 51  61 47 

07 52 50 57 55 51 41 47 48 49 65  49 60 

08 57 42 54 63 73 48 60 30 46 57  43 39 

09 45 48 40 43 35 38 25 17 47 45  47 58 

10 34 58 35 47 61 54 43 40 47 55  43 46 

11 41 64 33 50 47 40 35 39 31 57  41 31 

12 31 47 42 26 51 47 58 52 57 49  60 66 

13 49 54 57 54 62 53 61 65 74 69  67 57 

14 48 41 44 50 50 42 62 58 54 51  47 59 

15 15 41 37 49 32 50 41 51 54 40  44 54 

16 22 11 48 43 54 56 63 59 57 35  58 48 

17 21 23 43 37 44 24 37 45 45 48  50 61 

18 20 26 53 55 49 42 53 45 60 43  41 39 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA30d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 27 26 30 44 28 24 39 42 43 41  3 21 

02 36 42 53 51 46 48 39 34 29 51  30 73 

03 47 46 36 31 50 50 43 44 46 59  43 64 

04 44 51 49 49 56 48 50 51 59 49  48 60 

05 35 59 57 46 58 59 57 49 49 44  41 51 

06 58 62 55 63 57 47 50 55 40 74  55 67 

07 51 50 47 39 49 38 51 37 41 44  40 61 

08 44 41 37 46 46 26 30 48 40 46  45 27 

09 38 44 41 50 47 36 39 41 35 49  38 48 

10 37 34 54 51 48 55 53 61 58 51  60 56 

11 57 57 57 59 42 55 67 55 64 49  62 73 

12 45 54 45 57 53 57 65 71 50 68  47 56 

13 37 35 51 40 47 48 45 32 44 38  43 52 

14 38 43 58 53 47 60 52 56 49 52  58 53 

15 57 59 61 65 66 75 55 65 68 50  50 75 

16 19 33 32 24 25 31 31 36 26 42  40 44 

17 55 33 57 62 56 62 67 66 62 47  50 67 

18 20 26 53 55 51 49 52 49 45 42  64 49 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GB10m A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 30 45 26 28 17 16 40 28 40 26  19 39 

02 50 46 57 41 34 33 45 48 63 53  50 58 

03 24 8 24 40 41 47 46 37 33 19  44 47 

04 62 58 63 32 39 37 43 69 57 57  63 43 

05 24 25 15 16 26 29 45 46 43 52  21 34 

06 61 60 42 37 65 44 46 54 66 57  56 52 

07 58 57 70 58 58 48 67 63 64 55  71 66 

08 29 6 36 40 45 28 47 47 42 45  31 32 

09 38 25 17 22 45 23 20 44 68 37  45 28 

10 34 29 35 67 49 52 70 68 74 69  65 64 

11 36 43 52 64 72 83 67 54 54 68  66 52 

12 57 46 53 48 52 61 54 68 59 59  51 54 

13 7 26 25 47 61 70 54 42 43 42  43 63 

14 13 33 42 40 66 70 46 46 43 50  38 70 

15 35 44 53 62 47 42 38 41 41 54  59 63 

16 24 24 26 29 34 40 34 33 48 53  29 43 

17 21 23 43 37 38 24 29 41 59 48  60 49 

18 35 26 32 45 47 42 53 45 73 43  44 37 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GB24h A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 41 35 16 47 51 44 53 59 67 70  54 61 

02 54 59 68 30 22 34 36 56 49 55  57 54 

03 43 54 45 40 60 67 54 74 67 72  65 64 

04 22 27 8 54 40 61 48 31 47 55  46 34 

05 67 80 75 59 49 68 71 57 56 72  63 69 

06 58 57 58 66 75 74 79 66 61 66  56 67 

07 39 47 49 52 61 41 64 45 48 50  45 48 

08 56 51 46 52 47 67 62 76 67 60  35 50 

09 43 36 44 44 41 44 55 65 61 57  39 36 

10 24 33 20 49 52 45 50 49 59 59  63 31 

11 37 58 56 44 67 67 49 59 54 54  39 33 

12 28 35 19 39 49 53 48 53 47 48  44 51 

13 13 44 41 45 58 51 65 61 64 55  40 39 

14 54 32 47 66 51 42 65 58 54 51  37 42 

15 12 12 37 40 44 51 65 40 53 43  31 42 

16 11 25 27 41 16 19 35 24 24 30  26 22 

17 17 25 33 43 34 41 44 29 27 32  28 39 

18 17 27 53 35 44 46 55 52 35 60  60 50 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GB07d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 72 62 70 62 56 37 50 57 65 60  54 61 

02 65 66 71 56 44 31 43 48 47 51  60 57 

03 46 37 8 51 58 50 63 51 43 25  52 49 

04 68 69 67 45 34 57 42 56 54 52  35 39 

05 42 36 48 51 64 60 60 42 53 40  61 39 

06 35 28 37 34 37 69 62 61 55 64  28 58 

07 48 53 58 62 66 70 58 57 66 60  60 61 

08 31 41 35 40 56 65 53 62 66 65  48 52 

09 68 65 63 26 41 36 28 62 53 61  43 58 

10 28 34 42 59 49 57 66 50 36 54  31 53 

11 44 39 43 49 68 61 77 67 65 50  30 56 

12 50 42 49 49 67 55 65 57 51 54  66 66 

13 23 12 14 56 55 58 61 38 42 40  44 30 

14 45 48 60 65 63 68 71 54 65 59  64 56 

15 54 32 47 66 62 51 47 57 53 56  44 51 

16 47 53 59 60 38 40 34 33 48 53  63 62 

17 41 18 32 47 60 66 60 63 65 70  54 34 

18 23 41 30 42 49 42 53 45 63 43  41 39 
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 ANEXO C – continuação. 

Grupo GB30d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 39 44 35 27 35 21 46 47 57 58  36 24 

02 13 16 19 55 63 59 56 39 51 59  48 47 

03 25 47 24 26 44 37 45 67 67 65  36 35 

04 45 47 42 48 67 51 53 61 44 64  36 57 

05 43 53 35 48 35 52 52 59 56 52  52 59 

06 8 42 37 61 58 72 51 64 66 53  42 53 

07 49 54 43 62 75 74 71 60 61 77  72 70 

08 51 56 44 54 74 70 64 71 62 64  54 62 

09 38 37 42 47 64 60 58 33 44 45  35 62 

10 59 59 68 51 51 53 57 69 53 62  56 64 

11 30 68 47 33 36 46 40 56 50 69  43 59 

12 37 25 45 36 48 56 50 56 61 71  53 39 

13 24 48 39 65 58 67 57 40 32 55  45 44 

14 36 13 18 32 60 54 53 55 29 44  33 54 

15 35 55 50 57 49 66 46 58 60 62  38 52 

16 28 16 42 45 43 29 53 36 26 23  24 41 

17 17 21 41 52 41 17 35 27 12 29  42 34 

18 50 46 57 41 34 33 45 48 63 53  50 58 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA10m A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,54 0,64 1,59 1,42 1,49 1,21 1,15 0,69 0,95 0,79  1,03 1,02 

02 0,74 0,72 0,87 0,75 1,07 0,81 0,98 0,47 0,69 0,82  0,65 0,27 

03 0,66 0,59 0,71 0,62 1,14 0,70 0,76 0,76 0,92 0,70  1,17 0,51 

04 0,81 0,55 0,65 0,74 0,31 0,27 0,57 0,25 0,42 0,22  0,36 0,30 

05 0,61 0,52 0,69 1,05 0,51 0,39 0,39 0,36 0,33 0,31  0,73 0,34 

06 0,33 0,21 0,20 0,19 0,29 0,26 0,46 0,50 0,35 0,34  0,35 0,34 

07 0,59 0,66 0,54 0,66 0,63 0,45 0,61 0,48 0,70 0,23  0,51 0,19 

08 0,22 0,34 0,33 0,49 0,50 0,41 0,65 0,45 0,41 0,17  0,43 0,36 

09 0,70 0,83 0,51 0,35 0,28 0,16 0,42 0,92 0,25 0,61  0,31 0,16 

10 1,14 0,92 0,36 0,54 0,27 0,42 0,43 0,70 0,37 0,86  0,70 0,61 

11 0,60 0,22 0,32 0,66 0,67 0,41 0,88 0,20 0,52 0,18  0,37 0,18 

12 0,59 0,52 0,32 0,33 0,25 0,62 0,63 0,47 0,42 0,54  0,26 0,25 

13 1,08 0,93 0,67 0,59 0,65 0,16 0,33 0,52 0,55 0,48  0,62 0,42 

14 0,36 0,30 0,72 0,63 0,46 0,66 0,67 0,42 0,58 0,82  0,54 0,30 

15 1,52 0,46 0,63 0,42 0,66 0,69 0,32 0,64 0,51 0,56  0,90 0,69 

16 1,89 1,34 0,79 0,53 0,25 0,51 0,54 0,55 0,26 0,47  0,89 0,58 

17 1,35 2,21 0,38 0,63 0,64 0,51 0,62 0,57 0,59 0,69  1,06 0,83 

18 1,00 0,41 0,89 0,69 0,34 0,25 0,25 0,16 0,27 0,18  0,51 0,45 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA24h A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,47 0,26 0,41 0,15 0,31 0,23 0,19 0,38 0,32 0,18  0,35 0,12 

02 0,44 0,34 0,47 0,41 0,46 0,43 0,27 0,48 0,61 0,43  0,58 0,17 

03 0,31 0,47 0,63 0,33 0,72 0,58 0,51 0,66 0,53 0,59  0,24 0,23 

04 0,80 1,04 0,69 0,98 0,75 0,48 0,58 0,71 1,30 1,01  0,64 0,76 

05 0,65 0,51 0,80 0,60 0,52 0,61 0,71 0,78 0,52 1,12  0,58 0,17 

06 1,22 1,30 0,80 0,90 1,30 0,86 0,92 0,60 0,88 0,78  0,92 0,73 

07 0,39 0,70 0,38 0,36 0,58 0,91 0,18 0,47 0,23 0,40  0,75 0,22 

08 0,28 0,28 0,29 0,57 0,31 0,62 0,38 0,42 0,34 0,16  0,35 0,23 

09 0,31 0,53 0,35 0,40 0,37 0,74 0,27 0,29 0,35 0,32  0,19 0,10 

10 0,41 0,59 0,30 0,56 0,32 0,57 0,39 0,44 0,42 0,29  0,40 0,41 

11 0,67 1,06 1,07 0,97 0,43 1,06 0,82 0,56 0,89 0,76  0,48 0,29 

12 0,61 1,03 0,76 0,55 0,69 1,34 0,58 0,58 0,63 0,54  0,56 0,43 

13 0,65 0,63 0,54 0,46 0,28 0,38 0,43 0,51 0,45 0,31  0,56 0,33 

14 1,08 1,40 0,57 0,59 0,70 0,61 0,69 0,57 0,45 0,60  0,66 0,66 

15 0,49 0,32 0,48 0,24 0,44 0,25 0,25 0,16 0,27 0,18  0,30 0,25 

16 0,64 1,16 0,72 0,57 0,63 0,87 1,02 0,60 0,47 0,21  0,47 0,44 

17 0,98 0,89 0,80 0,72 1,04 0,73 0,69 0,77 0,61 0,42  0,47 0,40 

18 2,03 1,88 1,13 0,71 0,82 1,09 0,87 0,45 0,98 0,34  0,49 0,60 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA07d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,53 0,46 0,12 0,37 0,72 0,20 0,43 0,44 0,24 0,57  0,40 0,34 

02 0,30 0,59 0,59 0,18 0,31 0,22 0,15 0,23 0,33 0,41  0,30 0,17 

03 0,36 0,82 0,63 0,87 1,58 1,06 0,84 1,11 0,80 0,33  0,94 0,51 

04 0,67 0,66 0,61 0,44 0,26 0,42 0,32 0,52 0,25 0,34  0,51 0,37 

05 0,49 0,64 0,50 0,60 0,51 0,62 0,53 0,31 0,66 0,77  0,49 0,28 

06 0,47 0,67 1,15 1,39 0,61 0,42 1,11 0,20 0,50 0,51  0,38 0,49 

07 0,47 0,30 0,25 0,47 0,54 0,62 0,75 0,73 0,54 0,28  0,46 0,44 

08 0,47 0,83 0,24 0,29 0,17 0,39 0,39 0,96 0,41 0,37  0,65 0,75 

09 0,62 0,70 0,71 0,82 0,70 0,68 0,91 1,17 0,46 0,42  0,74 0,51 

10 0,86 0,50 0,75 0,44 0,38 0,46 0,64 0,73 0,74 0,48  0,73 0,55 

11 0,83 0,20 0,92 0,65 0,60 0,74 1,06 0,87 1,03 0,62  0,60 0,65 

12 0,87 0,54 0,86 0,97 0,71 0,44 0,45 0,57 0,30 0,38  0,38 0,35 

13 0,38 0,42 0,53 0,49 0,39 0,41 0,26 0,30 0,16 0,23  0,23 0,35 

14 0,65 0,63 0,54 0,46 0,48 0,61 0,26 0,33 0,24 0,31  0,44 0,33 

15 1,27 0,74 0,76 0,41 0,87 0,61 0,69 0,57 0,45 0,60  0,69 0,33 

16 1,08 1,40 0,57 0,59 0,48 0,43 0,21 0,43 0,47 0,69  0,40 0,57 

17 0,91 0,94 0,49 0,56 0,55 1,34 0,58 0,58 0,63 0,54  0,49 0,31 

18 1,23 1,09 0,37 0,35 0,52 0,67 0,45 0,69 0,40 0,68  0,53 0,60 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GA30d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 1,22 1,29 0,60 0,72 0,87 0,88 1,00 0,75 0,82 0,69  3,00 1,29 

02 0,80 0,79 0,49 0,57 0,56 0,62 0,58 0,93 0,85 0,56  0,86 0,14 

03 0,63 0,37 0,76 0,91 0,46 0,55 0,61 0,70 0,69 0,54  0,76 0,36 

04 0,85 0,47 0,61 0,54 0,60 0,67 0,73 0,48 0,46 0,61  0,50 0,18 

05 0,69 0,41 0,41 0,55 0,22 0,49 0,45 0,45 0,50 0,60  0,78 0,49 

06 0,49 0,43 0,50 0,40 0,49 0,44 0,60 0,40 0,61 0,21  0,38 0,28 

07 0,63 0,44 0,64 0,76 0,66 0,81 0,62 0,87 0,65 0,60  0,77 0,43 

08 0,59 0,71 0,77 0,65 0,63 1,23 1,26 0,58 0,79 0,60  0,64 0,58 

09 0,83 0,65 0,81 0,53 0,93 0,80 0,53 0,70 0,69 0,48  0,77 0,55 

10 0,70 0,68 0,44 0,62 0,60 0,47 0,27 0,42 0,54 0,43  0,39 0,38 

11 0,26 0,41 0,33 0,49 0,55 0,65 0,37 0,33 0,24 0,53  0,18 0,17 

12 0,66 0,34 0,63 0,36 0,29 0,33 0,21 0,28 0,60 0,32  0,55 0,45 

13 0,95 0,74 0,64 0,62 0,53 0,62 0,53 0,85 0,71 0,57  0,68 0,56 

14 0,88 0,64 0,40 0,47 0,51 0,38 0,51 0,49 0,62 0,57  0,25 0,49 

15 0,43 0,44 0,44 0,46 0,41 0,17 0,49 0,17 0,27 0,59  0,60 0,19 

16 1,39 0,71 1,02 1,19 1,01 1,01 0,90 0,94 0,92 0,71  0,96 0,75 

17 0,44 0,76 0,42 0,21 0,38 0,27 0,20 0,34 0,29 0,51  0,46 0,32 

18 1,23 1,09 0,37 0,35 0,57 0,40 0,40 0,50 0,75 0,65  0,32 0,51 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GB10m A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,79 0,62 1,24 1,05 1,46 1,40 0,44 1,08 0,69 0,70  1,07 0,89 

02 0,45 0,28 0,40 0,60 0,73 0,68 0,50 0,41 0,34 0,42  0,64 0,45 

03 1,17 2,28 1,01 0,91 0,66 0,73 0,55 1,00 1,12 1,49  0,65 0,65 

04 0,40 0,19 0,42 0,87 0,52 0,70 0,58 0,24 0,28 0,30  0,23 0,71 

05 1,27 1,09 1,70 1,22 1,20 1,07 0,51 0,57 0,51 0,54  1,56 0,71 

06 0,31 0,42 0,73 0,67 0,26 0,61 0,71 0,53 0,32 0,39  0,54 0,46 

07 0,28 0,30 0,23 0,50 0,45 0,31 0,46 0,34 0,18 0,43  0,18 0,25 

08 1,05 3,00 0,79 0,90 0,73 0,98 0,73 0,50 0,71 0,66  0,88 0,94 

09 0,84 0,88 1,04 0,77 0,57 1,07 1,07 0,66 0,28 0,98  0,42 1,06 

10 0,79 0,86 0,61 0,21 0,49 0,63 0,40 0,40 0,10 0,17  0,18 0,22 

11 0,63 0,68 0,48 0,38 0,26 0,12 0,24 0,49 0,60 0,27  0,27 0,52 

12 0,64 0,28 0,38 0,45 0,46 0,32 0,32 0,28 0,46 0,36  0,54 0,49 

13 2,55 0,92 0,98 0,73 0,22 0,18 0,63 0,57 0,66 0,50  0,82 0,28 

14 1,87 0,68 0,60 0,36 0,30 0,27 0,59 0,46 0,44 0,36  0,50 0,17 

15 1,04 0,69 0,49 0,26 0,71 0,60 0,75 0,62 0,62 0,57  0,22 0,19 

16 1,37 1,01 1,13 0,85 0,72 0,55 0,57 0,68 0,42 0,53  0,67 0,58 

17 0,91 0,94 0,49 0,56 0,53 1,11 0,86 0,63 0,23 0,66  0,18 0,45 

18 0,84 0,76 0,87 0,48 0,59 0,67 0,45 0,69 0,13 0,68  0,59 0,48 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GB24h A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,69 0,97 1,66 0,50 0,56 0,74 0,52 0,42 0,42 0,33  0,46 0,43 

02 0,46 0,25 0,29 1,09 1,07 0,70 0,84 0,21 0,38 0,60  0,51 0,49 

03 0,36 0,41 0,57 0,63 0,49 0,27 0,55 0,17 0,20 0,17  0,30 0,34 

04 1,26 1,01 2,06 0,49 0,73 0,42 0,40 0,86 0,59 0,40  0,53 0,83 

05 0,32 0,15 0,17 0,43 0,44 0,30 0,31 0,37 0,25 0,23  0,36 0,26 

06 0,49 0,49 0,50 0,46 0,20 0,21 0,19 0,33 0,39 0,27  0,24 0,32 

07 0,95 0,41 0,47 0,44 0,21 0,66 0,30 0,42 0,43 0,43  0,47 0,39 

08 0,40 0,66 0,50 0,33 0,66 0,29 0,36 0,13 0,39 0,29  0,71 0,62 

09 0,56 0,66 0,54 0,53 0,48 0,58 0,48 0,33 0,29 0,45  0,61 0,96 

10 0,99 0,77 1,12 0,74 0,60 0,70 0,53 0,31 0,46 0,48  0,25 0,87 

11 0,82 0,32 0,33 0,33 0,15 0,26 0,50 0,51 0,65 0,33  0,79 0,78 

12 0,86 0,87 1,54 0,69 0,51 0,48 0,51 0,39 0,52 0,64  0,58 0,58 

13 1,47 0,55 0,70 0,71 0,22 0,78 0,19 0,32 0,20 0,45  0,86 0,46 

14 0,44 0,73 0,60 0,26 0,46 0,61 0,23 0,33 0,24 0,31  0,72 0,83 

15 2,02 2,22 0,82 0,68 0,65 0,42 0,25 0,80 0,48 0,45  0,77 0,78 

16 1,95 0,95 1,11 0,43 1,15 1,39 0,84 1,34 1,26 0,98  1,17 0,77 

17 1,31 1,28 0,85 0,51 1,01 0,62 0,66 1,21 1,00 1,02  0,86 0,65 

18 1,55 1,27 0,37 0,58 0,59 0,62 0,31 0,39 0,58 0,20  0,50 0,44 
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ANEXO C – continuação. 

Grupo GB07d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,22 0,43 0,19 0,34 0,41 0,76 0,46 0,26 0,29 0,26  0,41 0,40 

02 0,41 0,35 0,16 0,37 0,56 0,88 0,92 0,52 0,53 0,44  0,42 0,49 

03 0,71 0,72 2,06 0,60 0,48 0,56 0,39 0,56 0,63 0,88  0,56 0,43 

04 0,16 0,16 0,18 0,66 0,67 0,43 0,69 0,25 0,34 0,28  0,81 0,72 

05 0,66 0,91 0,45 0,31 0,16 0,45 0,40 0,77 0,38 0,65  0,43 0,79 

06 0,94 1,03 0,87 1,10 0,66 0,24 0,22 0,40 0,38 0,29  0,71 0,38 

07 0,59 0,60 0,43 0,15 0,24 0,21 0,31 0,33 0,32 0,13  0,36 0,27 

08 1,10 0,61 0,55 0,78 0,25 0,27 0,41 0,36 0,24 0,40  0,41 0,32 

09 0,20 0,29 0,26 1,19 0,93 0,80 1,07 0,23 0,58 0,26  0,63 0,54 

10 0,83 0,57 0,62 0,30 0,54 0,30 0,42 0,49 0,76 0,35  0,88 0,33 

11 0,62 0,82 0,62 0,50 0,26 0,41 0,10 0,34 0,12 0,49  0,79 0,51 

12 0,53 0,61 0,50 0,37 0,12 0,31 0,27 0,52 0,54 0,44  0,20 0,33 

13 1,36 1,24 1,64 0,37 0,40 0,44 0,27 0,61 0,50 0,49  0,54 0,72 

14 0,72 0,68 0,53 0,34 0,20 0,29 0,22 0,46 0,28 0,31  0,29 0,47 

15 0,44 0,73 0,60 0,26 0,23 0,38 0,43 0,51 0,45 0,31  0,63 0,40 

16 0,49 0,32 0,48 0,24 0,68 0,55 0,57 0,68 0,42 0,53  0,33 0,22 

17 0,61 1,03 0,76 0,55 0,44 0,25 0,25 0,16 0,27 0,18  0,44 0,79 

18 1,00 0,41 0,89 0,69 0,55 0,67 0,45 0,69 0,38 0,68  0,53 0,60 
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ANEXO C – conclusão. 

Grupo GB30d A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10   RT1 RT2 

01 0,66 0,58 1,04 0,90 0,79 1,32 0,65 0,61 0,51 0,48  0,75 1,08 

02 1,80 1,75 1,29 0,47 0,26 0,42 0,41 0,54 0,40 0,41  0,65 0,37 

03 0,91 0,54 1,17 1,27 0,41 0,74 0,35 0,41 0,32 0,36  0,52 0,90 

04 0,69 0,52 0,60 0,48 0,24 0,50 0,50 0,47 0,63 0,31  0,74 0,45 

05 0,63 0,50 1,02 0,68 0,85 0,52 0,52 0,28 0,51 0,55  0,35 0,22 

06 1,90 0,57 0,66 0,23 0,43 0,20 0,60 0,25 0,20 0,49  0,43 0,55 

07 0,60 0,34 0,56 0,34 0,22 0,15 0,17 0,26 0,21 0,12  0,27 0,21 

08 0,49 0,44 0,45 0,51 0,19 0,12 0,31 0,22 0,23 0,29  0,36 0,25 

09 0,80 0,80 0,47 0,50 0,30 0,20 0,46 0,85 0,67 0,57  0,95 0,26 

10 0,32 0,42 0,24 0,51 0,64 0,39 0,28 0,21 0,29 0,22  0,26 0,22 

11 0,81 0,27 0,43 0,93 0,75 0,57 0,69 0,48 0,52 0,26  0,67 0,28 

12 1,02 1,01 0,67 0,94 0,42 0,45 0,43 0,28 0,42 0,17  0,51 0,62 

13 1,16 0,67 0,57 0,39 0,34 0,19 0,33 0,86 0,85 0,52  0,73 0,59 

14 0,94 1,77 1,09 0,77 0,30 0,44 0,55 0,48 0,95 0,80  0,98 0,51 

15 0,69 0,49 0,43 0,35 0,37 0,23 0,50 0,32 0,46 0,18  0,79 0,24 

16 1,00 1,51 0,82 0,51 0,62 0,72 0,42 0,85 0,78 1,19  1,31 0,80 

17 1,14 0,98 0,70 0,66 0,47 1,74 0,73 0,90 1,35 0,85  0,63 0,85 

18 0,45 0,28 0,40 0,60 0,73 0,68 0,50 0,41 0,34 0,42  0,64 0,45 

 


