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1 INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de atenção dos seres humanos é limitada (SCHNEIDER; 

SHIFFRIN, 1977). Assim sendo, na aprendizagem de uma habilidade motora, o 

aprendiz tem como desafio selecionar os aspectos relevantes da habilidade e 

escolher a qual informação direcionar a sua atenção. Um dos fatores que pode 

beneficiar o aprendiz nessa seleção das informações relevantes é a dica verbal 

fornecida pelo instrutor. A dica verbal é caracterizada por frases concisas que 

direcionam a atenção do aprendiz a um aspecto relevante da tarefa, ou seja, aos 

elementos chave do padrão de movimento (LANDIN, 1994; SCHMIDT; LEE, 2005).  

Dessa maneira, a dica pode auxiliar o aprendiz a focar sua atenção nas informações 

relevantes da habilidade direcionando os recursos disponíveis a determinadas fontes 

de informação. Mas a eficácia do uso das dicas verbais depende de quão 

pertinentes e bem elaboradas elas são. Essa constatação tem estimulado pesquisas 

cuja preocupação tem sido investigar a aprendizagem motora em função das dicas 

fornecidas (LANDIN, 1994; PASETTO, 2004).  

Para Landin (1994) na elaboração de dicas verbais eficientes um dos fatores 

que deve ser considerado é a natureza da habilidade. Nesse âmbito uma das 

considerações a serem feitas é quão facilmente a tarefa pode ser segmentada, ou 

seja, quão claramente componentes da tarefa podem ser distinguidos entre si. Como 

exemplo o autor apresenta a rebatida no tênis, citando que pode ser dividida em: 

posição inicial, volta e passada, balanço, contato com a bola e finalização. Nessa 

direção a elaboração de dicas é facilitada para tarefas que são naturalmente 

segmentadas ou que podem ser segmentadas para favorecer a aprendizagem. Em 

contrapartida, quando se trata de tarefas em que os componentes não são 

claramente distinguíveis, ou seja, tarefas que envolvem a execução de vários 

componentes em interação, a elaboração de dicas que favoreçam a aprendizagem 

se torna mais desafiadora.  

Segundo Naylor e Briggs (1963) e Magill (2000), há habilidades cujos 

componentes possuem uma forte interação, ou seja, há uma relação de 

dependência na execução dos mesmos. Essas habilidades são classificadas como 

de alta organização. Em habilidades desta natureza para obter sucesso não basta 
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apenas executar bem cada um dos componentes em separado, o determinante é 

executá-los em interação, pois existe um momento de execução adequado de um 

componente em relação ao outro. Nesses casos, fornecer dicas sobre cada um dos 

componentes pode tornar o executante atento somente à execução correta dos 

componentes isolados da tarefa, em detrimento da sua interação. Como 

conseqüência, por ser uma habilidade de alta organização, isso pode levar a uma 

execução da tarefa caracterizada pela falta de interação entre os componentes, 

dessa maneira os componentes não seriam executados em momentos adequados 

uns em relação aos outros (LANDIN, 1994).   

Todavia os estudos que investigaram o efeito de dicas verbais na 

aprendizagem motora (CARROLL; BANDURA, 1990; CAÇOLA, 2006; MASSER, 

1993; MCCULLAGH; STIEHL; WEISS, 1990; MOURA, 2006; SILVEIRA, 2010; 

WULF; WEIGELT, 1997) não têm considerado a natureza das habilidades no que 

concerne sua organização. Mais especificamente, mesmo os estudos que utilizaram 

habilidades que podem ser classificadas como sendo de mais alta organização 

(CAÇOLA, 2006; MASSER, 1993; SILVEIRA, 2010; WULF; WEIGELT, 1997) não 

mencionam considerar este aspecto, seja em termos da questão a ser investigada 

e/ou da metodologia empregada.  

Nesse contexto, as seguintes questões de estudo foram levantadas: qual o 

efeito da utilização das dicas verbais em tarefas com alta organização? Em se 

tratando de tarefas de alta organização, seria melhor oferecer informações sobre os 

componentes da habilidade, ou sobre a interação entre esses componentes? Qual 

dessas informações seria mais benéfica para a aprendizagem? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Atenção na Aprendizagem Motora 

 

Aprendizagem motora pode ser definida como uma série de processos 

associados à prática ou experiência que levam a mudanças relativamente 

permanentes na capacidade de movimento (SCHMIDT; LEE, 2005). A partir desta 

definição quatro características do processo de aprendizagem podem ser 

destacadas: compreende mudanças em processos internos; ocorre como resultado 

da prática ou experiência; não pode ser observada diretamente, mas sim inferida por 

meio de mudanças observadas no desempenho e envolve uma mudança 

relativamente permanente na capacidade do movimento. Modelos como os 

apresentados por Fitts e Posner (1967) e por Gentile (1972) buscam descrever o 

processo de aprendizagem motora. 

Fitts e Posner (1967) apresentam o processo de aprendizagem motora 

compreendendo três estágios: cognitivo, associativo e autônomo. No estágio 

cognitivo os aprendizes apresentam desempenho inconsistente, cometem erros 

grosseiros e não são capazes de se autocorrigir. Nesse estágio o aprendiz tenta 

entender a tarefa e suas demandas experimentando, para isso, diversas maneiras 

de solucionar o problema. No entanto, por não saber quais são os aspectos cruciais 

para o sucesso na tarefa presta atenção demasiada a demasiados estímulos. Como 

resultado há uma sobrecarga nos mecanismos de atenção aliada à inconsistência no 

desempenho. Por sua vez, essa inconsistência do desempenho sobrecarrega ainda 

mais os mecanismos de atenção, pois o aprendiz consegue percebê-la, porém tem 

dificuldade em detectar o erro, aumentando ainda mais seu esforço cognitivo 

(LADEWIG, 2000). Na fase associativa, o aprendiz já compreende a tarefa e passa a 

ser capaz de prestar atenção e associar algumas informações ambientais relevantes 

aos movimentos necessários para obter o sucesso desejado. Em conseqüência, o 

aprendiz passa a selecionar melhor os estímulos aos quais prestar atenção, começa 

a desenvolver a capacidade de detectar e eliminar os erros que, nesse estágio, já 

são menos grosseiros. Assim, as necessidades de atenção decrescem 

significativamente e, na medida em que o aprendiz se torna capaz de efetuar ajustes 
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no movimento, de maneira gradual, o desempenho se torna mais consistente. Já no 

estágio autônomo, os aprendizes passam a ser capazes de detectar e eliminar seus 

erros e o desempenho correto se torna consistente e preciso. A denominação deste 

estágio advém da concepção de que existe uma forte relação entre a consistência 

demonstrada no final do processo de aprendizagem e o automatismo. Portanto, 

nesta fase, passa a haver pouca demanda cognitiva. Especificamente, concebe-se 

que em função da automatização de vários processos internos de recuperação e 

utilização de elementos da memória na produção de respostas não há „quase‟ 

demanda de atenção para a execução com sucesso da tarefa.  

Segundo Gentile (1972), o processo de aquisição de habilidades motoras 

envolve uma fase cognitiva e uma fase de fixação ou de diversificação. Na fase 

cognitiva, o indivíduo deve obter a ideia do movimento. Gentile (1972) considera que 

o indivíduo adquiriu a idéia do movimento quando, em várias tentativas, consegue 

alcançar a meta desejada valendo-se de movimentos executados conforme o 

planejado. Ou seja, quando a relação meio/fim foi aprendida. A partir daí, o aprendiz 

passa à segunda fase, na qual aumenta a eficiência na produção de um resultado 

particular. Nessa fase, dependendo da natureza da habilidade a ser aprendida, o 

comportamento genérico adquirido na primeira fase deve ser fixado ou diversificado. 

No caso de habilidades abertas, ele deve ser diversificado, pois o aprendiz deve 

adquirir um controle suficientemente variável para alcançar a meta da tarefa. No 

caso de habilidades fechadas, que transcorrem em ambiente estável o aprendiz 

seleciona uma maneira de alcançar a meta e a pratica com o intuito de torná-la mais 

consistente e eficiente (fixação). 

Em comum os modelos acima apresentam a concepção de que o processo de 

aquisição de habilidades motoras envolve um período inicial cujo objetivo é o 

aprendiz adquirir a idéia do movimento. Todavia são muitas as informações 

disponíveis no ambiente, e na falta do conhecimento da tarefa a ser executada, na 

fase inicial do processo de aquisição de habilidades motoras, o aprendiz direciona a 

sua atenção a muitos aspectos indiferenciadamente. No entanto, a capacidade de 

atenção do ser humano é limitada, e isso torna inviável prestar atenção em muitos 

estímulos simultaneamente. 
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Segundo definição clássica prestar atenção “é tomar posse pela mente, de 

forma clara e vívida de informações onde vários objetos e linhas de pensamentos 

estão presentes simultaneamente (JAMES, 1890). Mais recentemente a atenção tem 

sido concebida como a focalização e concentração da consciência (MAGILL, 2000; 

SCHMIDT; LEE, 2005). Teorias como a do filtro (NORMAN, 1968; WELFORD, 

1952), da capacidade de recursos centrais (KAHNEMAM, 1973) e de recursos 

múltiplos (WICKENS, 1976) foram propostas para explicar o fenômeno da atenção.  

A teoria do filtro, uma das primeiras proposta para explicar os mecanismos da 

atenção, propõe que as informações passam por meio de um canal que só permite a 

passagem de uma informação ou estímulo-resposta por vez. Desse canal em diante 

as informações selecionadas passam a ser processadas de modo seriado. Portanto, 

propõe que os mecanismos de atenção possuem capacidade fixa para processar 

informações e, cada vez que a capacidade é ultrapassada, o desempenho é afetado. 

Para Welford (1952) o gargalo está localizado no estágio de detecção da informação 

ambiental e para Norman (1968) após a informação ter sido processada. Um ponto 

em comum é o entendimento da atenção como uma capacidade fixa para processar 

informação e que o excesso ou a aproximação dessa capacidade requerida pela 

tarefa pode deteriorar o desempenho (SCHMIDT; LEE, 2005). 

A teoria da capacidade de recursos centrais (KAHNEMAM, 1973) propõe que 

há uma reserva central de recursos ou reservatório de atenção e as tarefas precisam 

competir para conseguir dispor desses recursos. Essa reserva central é subdividida 

para que a demanda de atenção supra as necessidades de processamento. Porém 

se as demandas ultrapassassem a capacidade da reserva, a execução de uma ou 

mais tarefas é prejudicada. Dessa maneira a capacidade de atenção é limitada e 

muda de acordo com as demandas da(s) tarefa(s). Por exemplo, na execução de 

duas tarefas simultaneamente conforme a dificuldade na demanda de cada uma 

aumentasse maior seria a capacidade utilizada, e caso essa capacidade fosse 

ultrapassada ocorreria uma interferência e a execução de uma ou mais das tarefas 

praticadas simultaneamente seria prejudicada. 

De acordo com a teoria dos recursos múltiplos (WICKENS, 1976) não há 

apenas um recurso disponível, mas vários, cada um com uma determinada 

capacidade e designado para certos tipos de processamento da informação. Esses 
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recursos seriam fornecidos por três fontes diferentes: modalidade de entrada e de 

saída (audição e visão), estágios de processamento da informação (percepção, 

codificação da memória, saída de resposta) e os códigos de processamento de 

informações (códigos verbais e códigos espaciais). O desempenho eficiente nas 

tarefas executadas simultaneamente dependeria se a atenção solicitada compartilha 

do mesmo recurso ou de recursos diferentes. As tarefas que compartilham de 

diferentes recursos não são prejudicadas, porém as tarefas que compartilham 

podem sê-lo. 

A testagem e sustentação de cada uma destas teorias não é foco do presente 

estudo. Mas busca-se ao apresentá-las ressaltar que um aspecto comum das teorias 

sobre a atenção é a preocupação em propor explicações para nossa capacidade 

momentânea individual de processamento de informações, e mais especificamente 

da atenção ser limitada. As situações que envolvem a realização de mais de uma 

tarefa, por vez, são utilizadas para ilustrar essa limitação. Como a capacidade de 

processar informações é limitada, não é possível realizar duas ações em conjunto 

que exijam processamento simultâneo. Por isso o iniciante tentar prestar atenção a 

muitos estímulos simultaneamente pode significar sobrecarga do sistema e, 

inclusive, prejudicar a aquisição de habilidades motoras. Uma das maneiras de 

diminuir os efeitos da limitação na capacidade de atenção ao longo do processo de 

aquisição de habilidades motoras é por meio do seu direcionamento (LANDIN, 

1994). 

 

2.1.1 Dicas verbais como estratégia de direcionamento da atenção seletiva 

 

Albernethy (1993) definiu atenção seletiva como o processo no qual as 

informações importantes são selecionadas e as informações irrelevantes ignoradas. 

Concebe-se a atenção seletiva como uma resposta às limitações de processamento 

a partir da qual não todos, mas somente os estímulos mais relevantes para a 

execução da tarefa são filtrados. Um dos exemplos clássicos de atenção seletiva é o 

que acontece em uma festa: apesar da aglomeração de pessoas, conversas, 

barulho, música, e diversos eventos ocorrendo ao mesmo tempo, conseguimos 

prestar atenção na conversa que estamos tendo. Porém se em algum outro lugar 
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nosso nome for mencionado, a atenção é imediatamente direcionada à origem do 

som (CIDADE; LADEWIG, 2001; SCHMIDT, 1988). Nesse sentido, a atenção 

seletiva pode ser utilizada a favor da aprendizagem das habilidades motoras, 

especialmente em seus estágios iniciais (LADEWIG, 2000).  

A dica verbal é caracterizada como um tipo de instrução. A instrução é 

considerada um veículo facilitador da aprendizagem, pois auxilia o aprendiz a 

compreender o objetivo da tarefa e o orienta quanto as melhores soluções, dirigindo 

sua atenção aos aspectos fundamentais da habilidade motora (FREUDENHEIM; 

IWAMIZU; SANTOS, 2008; MAGILL, 2000; SCHMIDT; LEE, 2005).  

Dentre os meios de apresentação da instrução, os mais utilizados são o 

verbal e o visual (fotografia, filmes e demonstrações), sendo o verbal o mais comum 

deles (LANDIN, 1994). A instrução verbal pode compreender informações sobre a 

meta da tarefa (o que fazer) e o modo de execução da tarefa (como fazer) (TANI, 

1989). Para não prejudicar o aprendiz, muitas vezes, a instrução verbal utilizada não 

contém todas essas informações. Isso ocorre, provavelmente, para hierarquizar os 

objetivos específicos a serem atingidos e assim, entre outros, não sobrecarregar a 

limitada capacidade de atenção do aprendiz. Informação demais pode, em 

determinadas condições, ser prejudicial à aprendizagem (FREUDENHEIM; 

IWAMIZU; SANTOS, 2008; WULF; WEIGELT, 1997).  

Uma das variações da instrução utilizada como estratégia de direcionamento 

da atenção seletiva para evitar a sobrecarga e assim beneficiar o processo de 

aprendizagem motora é a dica verbal. A dica é caracterizada por frases curtas e 

concisas que auxiliam o aprendiz no direcionamento do foco de atenção aos 

elementos fundamentais à execução da habilidade motora (LADEWIG; 

GALLAGHER; CAMPOS, 1996; LADEWIG; CIDADE; LADEWIG, 2001; LANDIN, 

1994; MAGILL, 2000; MASSER, 1993). Ao favorecer a identificação e seleção das 

informações relevantes, o fornecimento de dicas pode auxiliar a canalização da 

atenção do aprendiz (LADEWIG; CIDADE; LADEWIG, 2001; LANDIN, 1994; 

MAGILL, 2000; MASSER, 1993; SILVEIRA, 2010). Nesse sentido, têm sido 

desenvolvidos vários estudos sobre os efeitos das dicas verbais na aprendizagem 

de habilidades motoras. 
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2.2 Estudos sobre o efeito das dicas verbais na aprendizagem de 

habilidades motoras 

 

O efeito do fornecimento de dicas verbais na aprendizagem de habilidades 

motoras tem sido investigado utilizando diferentes tarefas, em associação à 

demonstração (CARROLL; BANDURA, 1990; McCULLAGH; STIEHL; WEISS, 1990), 

em face ao não fornecimento de dicas (CAÇOLA, 2006; MASSER, 1993 exp.1; 

MOURA, 2006; WULF; WEIGELT, 1997) e em função de seu conteúdo (MASSER, 

1993 exp.2; SILVEIRA, 2010). 

Carroll e Bandura (1990) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

investigar o efeito da dica verbal associada à demonstração na aprendizagem de 

uma seqüência de movimentos. Os participantes observaram um modelo realizando 

um padrão de ação complexo contendo nove componentes diferentes, que variavam 

na configuração espacial e movimentos dos braços, pulsos e remos. Participaram do 

estudo 56 aprendizes distribuídos em quatro grupos experimentais tendo: (1) duas 

demonstrações acompanhadas de dicas verbais; (2) apenas duas demonstrações; 

(3) oito demonstrações acompanhadas de dicas verbais; e, (4) apenas oito 

demonstrações. O estudo compreendeu uma fase de aquisição seguida de uma fase 

de testes de desempenho e um teste de reconhecimento da sequência de ações da 

habilidade por meio de fotos. A informação verbal foi fornecida de uma maneira 

simplificada “sem mudar o ângulo do remo movimente para frente e para baixo”, e 

foram fornecidas pistas verbais para a ação de cada componente, pulso, braço e 

ombro. Os resultados apontaram que o terceiro grupo apresentou resultados 

superiores aos demais nos testes. De acordo com os autores as demonstrações 

associadas às dicas verbais foram mais efetivas em enfatizar as características 

relevantes do padrão movimento, favorecendo a formação de uma representação 

cognitiva da tarefa que possibilitou maior precisão das respostas.  

McCullagh, Stiehl e Weiss (1990) também conduziram um estudo com o 

objetivo de investigar o efeito da dica verbal associada à demonstração na 

aprendizagem, utilizando uma tarefa seqüencial, no caso, da dança. A tarefa 
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envolvia uma seqüência com 5 ações de uma rotina de dança: (1) curvar-se para a 

frente, com mão direita na frente do corpo e a mão esquerda nas costas; (2) 

executar três giros com as mãos em posição frontal; (3) realizar um chute na altura 

da cintura com a perna direita; (4) colocar as duas mãos sobre joelhos para a 

contagem de oito; (5) deslizar para fora com o pé esquerdo, pisando com o pé 

direito, e depois recuar para dentro no marcador em quinto, com o pé direito. 

Participaram desse experimento 80 crianças distribuídas em dois grupos de faixa 

etária (1) 5 – 6 anos; (2) 7 – 9 anos. Os participantes de cada grupo de faixa etária 

foram distribuídos em um dos quatro grupos experimentais: (1) com demonstração 

associada a dica verbal; (2) com demonstração mas sem dica verbal; (3) apenas 

com demonstração; (4) apenas com dica verbal. As dicas verbais fornecidas para os 

participantes foram, respectivamente, em relação a cada tarefa: “ arco”; “gire com as 

mão três vezes”; “chute com a perna direita”; “mãos no joelho e conte até oito – um, 

dois..” e “deslize para fora, deslize para dentro”. Para análise dos dados foram 

utilizadas medidas qualitativas (análise cinemática qualitativa do padrão de 

movimento de cada componente da seqüência de dança e número de tentativas 

para se alcançar o padrão de movimento correto em todos componentes da 

seqüência de dança) e quantitativas (escore fornecido ao número de tentativas 

gastas  para  alcançar  uma  seqüência  correta  e  escore  fornecido a cada 

componente executado na ordem correta na seqüência de dança, ambos ao longo 

das duas fases do experimento). Os resultados mostraram que, independente da 

faixa etária, a condição demonstração acompanhada de dica verbal produziu um 

resultado qualitativo superior em relação as demais. No entanto, na análise das 

medidas quantitativas não foi detectada diferença significativa entre os grupos. 

Em conjunto, os resultados destes dois estudos permitem inferir que as dicas 

verbais associadas à demonstração auxiliam no direcionamento da atenção para os 

aspectos relevantes da habilidade pois favorecem a representação cognitiva da 

tarefa.  

O estudo desenvolvido por Masser (1993), em seu experimento 1, teve como 

objetivo investigar o efeito do não fornecimento em face ao do fornecimento das 

dicas verbais na aprendizagem da parada de mãos. Participaram desse experimento 

69 crianças da primeira série de uma escola local, distribuídas em 3 grupos: (1) sem 
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dica verbal e sem prática; (2) com dica verbal e com prática; e, (3) com prática e sem 

dica verbal. O experimento desenvolveu-se em três fases: aquisição, pós-teste e 

teste de retenção após três meses. A dica verbal fornecida foi: “ombros sobre os 

dedos”. Os resultados obtidos mostraram efeito significativo no teste de retenção em 

favor do grupo que recebeu as dicas verbais.  

Wulf e Weigelt (1997) conduziram um estudo cujo primeiro experimento teve 

como objetivo investigar o efeito da presença da dica verbal na aprendizagem de 

uma tarefa de ziguezague em um simulador de esqui. A tarefa utilizada no 

experimento requeria que os participantes executassem movimentos oscilatórios 

com a maior amplitude e maior freqüência possível. O objetivo do experimento foi 

investigar o efeito da dica para o sujeito atrasar a aplicação de força na plataforma 

até sua passagem pelo centro do aparelho, na aprendizagem da tarefa. Participaram 

desse experimento 8 estudantes universitários, distribuídos aleatoriamente em dois 

grupos experimentais: (1) com dica verbal para atrasar o momento de aplicação da 

força; e, (2) sem dica verbal para atrasar o momento de aplicação da força. O estudo 

desenvolveu-se em 3 dias consecutivos sendo realizada uma sessão de prática por 

dia. Os resultados indicaram que o grupo que não recebeu a dica verbal para atrasar 

o momento de aplicação da força obteve resultados superiores ao grupo que 

recebeu a dica verbal. De acordo com os autores a dica verbal não beneficiou a 

aprendizagem desta tarefa. Ao contrário do estudo anterior, utilizando uma tarefa de 

esqui, os autores deste estudo concluíram que fornecer informação suplementar em 

forma de dica pode ser prejudicial à aprendizagem.  

Como McCullagh, Stiehl e Weiss (1990) e Moura (2006) desenvolveu um 

estudo utilizando a dança como tarefa. No entanto o objetivo foi o de investigar o 

efeito do não fornecimento em face ao de seu fornecimento na aprendizagem no 

caso, de 6 habilidades da dança. moderna. Na primeira semana os participantes 

executaram 3 aulas, cada aula com uma habilidade diferente:  (1) 6 posições da 

dança moderna com braços; (2) movimento de plié – relevé; (3) movimento de 

brushés. Na segunda semana os participantes executaram mais 3 aulas, cada uma 

com 3 habilidades diferentes: (4) movimento de swing; (5) movimento de tilt; (6) 

movimento de soutenú. Participaram do estudo 46 crianças (entre 8 e 11 anos de 

idade) distribuídas em dois grupos experimentais: (1) com fornecimento da dica 
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verbal; (2) sem fornecimento da dica verbal. O estudo desenvolveu-se em 6 sessões 

de prática de 40 minutos, sendo que em cada sessão foi praticada uma das seis 

habilidades da dança. As dicas verbais fornecidas para a habilidade 1 foram: 1a. 

posição – um pezinho beijando o outro, colando os calcanhares; 2a. posição – briga 

dos pezinhos, separados; 3a. posição – fechando o buraco do rato, calcanhar no 

meio do pé; 4a. posição – deixou o ratinho fugir, afastar o pé para frente; 5a. posição 

– fazer as pazes, beijinho no dedo; 6a. posição – pezinhos brigaram outra vez. As 

dicas verbais fornecidas para habilidade 2 foram: elevador pra baixo/dobre o joelho; 

elevador pra cima, ponta do pé. As dicas verbais fornecidas para habilidade 3 foram: 

raspar o pé no chão, escovar o chão, esticando a pontinha do pé. As dicas verbais 

fornecidas para habilidade 4 foram: balançar o corpo desenhando um ½ (meio) arco 

no ar. E, as dicas verbais fornecidas para habilidade 5 foram: manter o corpo como 

um bloco, foco no chão, olhar fixo no chão. Após uma semana foi realizado um teste 

de retenção. Segundo os autores os resultados quantitativos do padrão de 

movimento encontrados mostraram que as dicas verbais utilizadas favoreceram a 

aprendizagem das habilidades da dança.  

Portanto, no que concerne aos efeitos das dicas verbais na aprendizagem de 

habilidades motoras, estes resultados reforçam os encontrados por Masser (1993, 

Exp.1). 

Concernente à ginástica rítmica, Caçola (2006) conduziu um estudo sobre o 

efeito das dicas verbais utilizando uma tarefa de equilíbrio com arco. Participaram 

desse estudo 41 crianças na faixa etária de 9-10 anos distribuídas em 4 grupo 

experimentais: (1) sem dica verbal e prática por partes; (2) com dica verbal e prática 

por partes; (3) sem dica e prática pelo todo; (4) com dica e prática pelo todo. O 

estudo compreendeu um teste de entrada, 6 sessões de prática e um teste de 

retenção 30 dias após a última sessão. Foi fornecida demonstração da tarefa 

somente no teste de entrada. A dica verbal fornecida na fase de aquisição foi: “cole 

um joelho no outro”. O autor concluiu que, independente do tipo de prática (pelo todo 

ou por partes) os grupos com dica tiveram a aprendizagem mais favorecida em 

comparação com os sem dicas (prática pelo todo e por partes). Portanto, também no 

caso de uma habilidade da ginástica rítmica, pode-se supor que a utilização das 

dicas verbais, em face ao seu não fornecimento, auxiliou no direcionamento da 
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atenção para os aspectos importantes do movimento favorecendo assim a 

aprendizagem. 

Em suma, com uma exceção ao se utilizar uma tarefa de esqui (WULF; 

WEIGELT, 1997), os estudos que investigaram o efeito da presença de dicas 

verbais, têm mostrado que sua utilização favorece a aprendizagem.  

O segundo experimento do estudo de Masser (1993) teve como objetivo 

investigar o efeito do conteúdo de diferentes dicas verbais na aprendizagem da 

habilidade cambalhota. Participaram desse experimento 44 crianças, distribuídas em 

2 grupos: (1) com dica verbal “testa no joelho”; e, (2) com dica verbal “faça o seu 

corpo como uma bola”. Logo depois da quarta sessão de prática ambos os grupos 

receberam a dica verbal: “estique os braços para frente e para cima em direção ao 

teto, assim que suas costas tocarem o tapete”. O estudo desenvolveu-se em três 

fases: fase de aquisição, pós-teste e teste de retenção após dois meses. Os 

resultados não mostraram diferenças significativas logo depois a prática. Porém, no 

teste de retenção após dois meses, ambos os grupos apresentaram melhora, sendo 

que o grupo que recebeu a dica verbal, “testa no joelho”, obteve resultados 

superiores ao outro grupo. De acordo com os autores as dicas verbais devem levar 

em consideração os aspectos biomecânicos da habilidade e conter palavras que 

possam ser identificadas com o vocabulário dos participantes. Nesse sentido, esse 

estudo chama a atenção para a importância do conteúdo da dica em função das 

características da tarefa e do aprendiz. 

Silveira (2010) conduziu um estudo com objetivo de investigar o efeito do 

conteúdo das dicas verbais na aprendizagem das habilidades rebater e driblar. O 

estudo foi dividido em 2 experimentos. O objetivo do experimento 1 foi investigar o 

efeito das dicas verbais e de seu conteúdo na aprendizagem da habilidade rebater. 

Participaram do estudo 82 crianças na faixa etária de 6 - 8 anos, distribuidas em três 

grupos experimentais: (1) com dica verbal perceptiva; (2) com dica verbal motora; e, 

(3) sem dica verbal. O experimento desenvolveu-se em três fases: pré-teste, fase de 

aquisição e pós-teste. A dica verbal perceptiva fornecida foi “olho na bola” e a dica 

verbal motora fornecida foi “rebata com o máximo de velocidade”. Como o esperado, 

os resultados mostraram que o grupo que praticou sob a dica perceptiva apresentou 

resultados superiores ao dos demais grupos.  
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O objetivo do experimento 2 foi investigar o efeito dos diferentes tipos de 

dicas verbais na aprendizagem da habilidade driblar. Participaram desse 

experimento 82 crianças na faixa etária de 6 - 8 anos, como no experimento 1, 

distribuidas em três grupos experimentais: (1) com dica verbal perceptiva; (2) com 

dica verbal motora; (3) sem o fornecimento da dica verbal. O experimento também 

desenvolveu-se em três fases: pré-teste, fase de aquisição e pós-teste. A dica verbal 

perceptiva fornecida foi “olho no circuito” e a dica verbal motora foi “empurrar a bola 

na altura da cintura”. Os resultados mostraram que, como o esperado, no caso do 

driblar, o grupo que praticou com a dica verbal motora teve um resultado superior ao 

dos demais grupos. Em conjunto os resultados dos dois experimentos permitiram ao 

autor concluir que o efeito das dicas depende da sua relação com a especificidade 

da tarefa no que se refere à demanda de processamento. Portanto, que as dicas 

funcionam como um conhecimento capaz de orientar o aprendiz em como melhorar 

a qualidade do movimento, mas somente quando versam sobre aspectos relevantes 

da tarefa. 

Em suma, os resultados dos estudos permitem inferir que as dicas verbais 

associadas à demonstração (CARROLL; BANDURA, 1990; McCULLAGH; STIEHL; 

WEISS, 1990) ou não (CAÇOLA, 2006; MASSER, 1993 Exp.1; MOURA, 2006), no 

caso com exceção feita ao estudo que utilizou uma tarefa do esqui (WULF; 

WEIGELT, 1997), auxiliam no direcionamento da atenção aos aspectos relevantes 

da habilidade, pois favorecem a representação cognitiva da tarefa. Em relação ao 

conteúdo das dicas fornecidas, ambos os estudos desenvolvidos apontam para a 

importância de seu conteúdo compreender aspectos relevantes da tarefa. Nesse 

sentido, uma possível explicação para os resultados do estudo de Wulf e Weingelt 

(1997), mais do que o aumento da quantidade de informações, pode ser a 

inadequação do conteúdo da dica fornecida para a tarefa utilizada.  

Os estudos que investigaram o efeito das dicas verbais na aprendizagem de 

habilidades motoras utilizaram tarefas variadas como: movimentos seqüenciais 

(CARROLL; BANDURA, 1990; WEISS, 1983), esqui (simulador) (WULF; WEIGELT, 

1997), habilidades da dança e ginástica rítmica (CAÇOLA, 2006; McCULLAGH; 

STIEHL; WEISS, 1990; MOURA, 2006) e habilidades fundamentais como parada de 

mãos, cambalhota, rebater e quicar (MASSER, 1993; SILVEIRA, 2010). Em 
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conjunto, os estudos apontam para os efeitos favoráveis das dicas no processo de 

aprendizagem motora, principalmente, quando associada à demonstração.  

Todavia, somente Silveira (2010) investigou o conteúdo da dica em relação à 

natureza da habilidade e o fez em relação a uma de suas características, ou seja, à 

demanda de processamento de informações. Seus resultados apontam claramente 

para a importância da associação conteúdo da dica/natureza da habilidade. Nesse 

sentido, há necessidade de estudos que investiguem se esta importância permanece 

ao considerar-se a natureza da tarefa em função também de outro critério de 

análise, no caso do presente estudo, em uma tarefa considerada de alta 

organização. 

 

2.3 Habilidades motoras de alta organização 

 

De acordo com Landin (1994) para elaborar o conteúdo de uma dica verbal, 

um dos aspectos que deve ser levado em consideração é a natureza da habilidade. 

Mais especificamente, o quão facilmente a tarefa pode ser segmentada. O autor 

chama a atenção para a dificuldade da elaboração do conteúdo das dicas, 

principalmente quando se trata de tarefas que envolvem vários componentes em 

interação, ou seja, que precisam ser integrados rapidamente. Essa descrição da 

tarefa de Landin (1994) pode ser associada ao critério de classificação de 

habilidades referente à sua organização e complexidade apresentada por Naylor e 

Briggs (1963). 

Nesse referencial, o nível de complexidade da tarefa é julgado em função do 

número de partes ou elementos constituintes e da decorrente demanda no 

processamento de informação e/ou na capacidade de armazenamento na memória. 

Assim, uma habilidade altamente complexa apresenta grande número de 

componentes constituintes e alta demanda de atenção, como é o caso, por exemplo, 

de uma rotina de dança ou ginástica. Por sua vez, em relação a estas habilidades as 

de baixa complexidade apresentam menor demanda de atenção contendo um 

número menor de componentes como, por exemplo, pegar um copo de água Magill 

(2000).  
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Já a organização refere-se ao grau de interação entre os componentes 

constituintes da habilidade. As habilidades que envolvem forte interação e 

interdependência entre os seus componentes, são classificadas como habilidades 

de alta organização. Nestas o desempenho do componente que está sendo 

executado depende fortemente do desempenho de outro componente, caso, por 

exemplo, do que ocorre no nado crawl. O nado crawl corresponde a movimentos 

simultâneos e contínuos dos braços, pernas e cabeça, respectivamente 

denominados de braçada, pernada e respiração. Por envolver um alto nível de 

interação entre suas partes, já que elas (braçada, respiração e pernada) ocorrem 

simultaneamente ele pode ser classificado como uma habilidade com alto nível de 

organização (NAYLOR; BRIGGS, 1963; OLIVEIRA et .al.; 2009). Por sua vez, as 

habilidades que não compreendem uma forte interação entre os componentes 

constituintes, são classificadas como de baixa organização.  

Mas há de se ressaltar que o nível de complexidade e organização das 

habilidades motoras é um continuum e, em muitos casos, identificar onde as 

habilidades motoras estariam localizadas não é uma tarefa fácil (SINGER, 1975) 

(Figura 1).  

 

Alta  Organização da Tarefa   Baixa 

 

  Complexidade da Tarefa 

Baixa       Alta 

FIGURA 1. Modelo do continuum da organização e complexidade da tarefa 

(Adaptado de Singer, 1975). 

Ao analisar a natureza das habilidades utilizadas nos estudos sobre dica 

verbal, pode-se verificar que alguns utilizaram habilidades que possuem 

componentes que podem ser segmentados, com início e final claramente 

identificáveis, como: sequência de movimentos (CARROLL; BANDURA, 1990) e 

seqüências de dança (McCULLAGH; STIEH; WEISS, 1990; MOURA, 2006). Nestes 
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estudos predominou o fornecimento de dicas sobre a execução de cada componente 

das tarefas, ou seja, de cada ação integrante. Os resultados destes estudos 

apresentaram indicativos sobre os efeitos benéficos das dicas verbais. 

Já nos estudos que envolveram habilidades que tendem a ser mais altamente 

organizadas, os resultados foram controversos. Nos estudos em que a dica remeteu 

à relação entre segmentos corporais de um mesmo componente da tarefa, os 

resultados foram em favor do fornecimento da dica. Em Masser (1993, Exp.1) a dica 

fornecida para a realização da parada de mãos foi “ombros sobre os dedos”, ou seja, 

uma dica que remete a interação entre dois segmentos corporais, no momento da 

realização da posição invertida. No de Caçola (2006) para habilidade equilíbrio com 

arco foi fornecida a dica “cole um joelho no outro”, e em Masser (1993, Exp.2) a dica 

“testa sobre o joelho” foi a que mais favoreceu a aprendizagem. Mas, no estudo em 

que não se fez menção à interação entre segmentos corporais, ou seja, no estudo 

realizado com a habilidade de ziguezague em um simulador de esqui (WULF; 

WEIGELT, 1997), em que a dica fornecida compreendeu solicitar ao aprendiz 

atrasar a aplicação de força na plataforma até sua passagem pelo centro do 

aparelho, os resultados não apontaram na mesma direção. Estes resultados em 

conjunto permitem levantar a suspeita de que quando o aspecto mais relevante da 

tarefa se situa na interação entre segmentos corporais e/ou componentes da tarefa, 

ou seja, em partes que precisam ser integradas rapidamente como ocorre em 

tarefas com alta organização, mais do que considerar os componentes, seja 

importante considerar a interação entre eles na elaboração do conteúdo das dicas 

verbais.  

Mais especificamente, as questões que permanecem são: qual o efeito da 

utilização das dicas verbais em tarefas com alta organização? Em se tratando de 

tarefas de alta organização, seria melhor oferecer informações sobre os 

componentes da habilidade, ou sobre a interação entre esses componentes? Qual 

dessas informações seria mais benéfica para a aprendizagem? 
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3 OBJETIVO 

 

Investigar o efeito da utilização de dicas verbais com foco no componente e 

na interação entre os componentes na aquisição de uma habilidade motora 

classificada de alta organização 

 

4 MÉTODO 

 

4.1 Pilotos 

 

4.1.1 Piloto 1 

 

Realizou-se um estudo piloto, com o objetivo de verificar a adequação dos 

procedimentos para o experimento. Foi testada a habilidade escolhida para 

realização da tarefa, no caso desse estudo piloto o nado borboleta, a delimitação do 

ponto inicial para execução da tarefa, a quantidade de prática, a metragem para 

executar a tarefa, número de tentativas por bloco, o número de sessões de prática, o 

intervalo de descanso, o entendimento da informação fornecida, e por fim a 

disposição das câmeras para a filmagem. 

No que diz respeito à habilidade inicialmente escolhida para a tarefa, o nado 

borboleta, pôde-se observar com o piloto que no momento em que o participante 

realizava a entrada dos braços na água e executava a pernada havia uma grande 

quantidade de “espuma” que se formava, dificultado a visualização da habilidade na 

análise do padrão de movimento. Dessa maneira, pela dificuldade na análise do 

padrão de movimento, optou-se por não utilizar o nado borboleta como habilidade 

para a realização da tarefa. 

Com relação ao ponto de início de execução da tarefa, foi solicitado que os 

participantes iniciassem em pé, com os dois pés apoiados no chão da piscina e ao 

sinal começassem a executar a tarefa. Diante desse procedimento, foi observada a 
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necessidade de uma plataforma, na qual os participantes teriam um ponto inicial de 

saída sem a interferência de algum impulso. 

No que se refere a quantidade de prática, metragem da tarefa, número de 

tentativas por bloco, número de sessões de prática e intervalo de descanso, 

estipulou-se 80 tentativas, na quais cada uma seria constituída por deslocar-se em 

um percurso de oito metros (PASETTO, 2004),distribuídas em quatro sessões de 

prática, com intervalo de 20s entre tentativas e dois minutos entre blocos. Observou-

se que os participantes relataram fadiga, além de não completarem a sessão de 

prática. Apenas um participante que já possuía experiência com a ondulação no 

nado borboleta completou as sessões de prática. 

Em relação a informação fornecida ao participante, observou-se que para 

idade cronológica utilizada no piloto, entre 9 e 12 anos, a informação sobre a 

interação do movimento não foi um conceito de fácil compreensão. Isso foi 

observado, uma vez que, quando o experimentador questionava se os participantes 

achavam que estavam executando o que havia sido solicitado a resposta era 

afirmativa, todavia, o padrão de movimento não apresentava existência de interação. 

Com relação ao momento e quantidade de fornecimento da informação, verificou-se 

que fornecê-la a cada bloco de cinco tentativas foi o suficiente, uma vez que todos 

os participantes ao responder o questionário de atenção (foi perguntado se eles 

tinham prestado atenção na informação fornecida e em que informação eles tinham 

prestado atenção), relatavam a informação exatamente como ela foi fornecida. 

No que diz respeito a filmagem verificou-se que a disposição lateral da 

câmera foi a mais adequada para captação da imagem. 

 

4.1.2 Piloto 2 

 

Diante dos resultados obtidos no piloto 1 e das lacunas identificadas, optou-se 

por realizar um segundo piloto com uma habilidade diferente, o nado crawl.  Alguns 

procedimentos do piloto 1 foram mantidos: metragem da tarefa (8 metros), 

fornecimento da informação a cada bloco de cinco tentativas, sessões de prática 
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(quatro) e disposição lateral da filmadora para captação das imagens. Os 

procedimentos testados no piloto 2 foram: número de tentativas, intervalo de 

descanso, informação fornecida, idade cronológica dos participantes, plataforma de 

saída e chegada e instrumento para captação do tempo de execução da tarefa. 

Os problemas de visualização encontrados na habilidade anterior, nado 

borboleta, não foram observados no nado crawl, sendo esse de fácil visualização 

para análise do padrão de movimento. 

No que se refere ao número de tentativas, optou-se por 40 tentativas 

distribuídas em quatro sessões de prática. Como resultado todos os participantes 

completaram a tarefa e não relataram um cansaço extremo. Dessa maneira o 

descanso de 20 segundos entre as tentativas e de dois minutos entre os blocos de 

cinco tentativas foi adequado para o experimento. 

No que diz respeito à informação fornecida e a idade cronológica testada, 

entre 12 e 14 anos, foi observado que os participantes conseguiram entender a 

tarefa e realizar a interação solicitada. Isso porque se verificou melhora no padrão 

de movimento e quando realizado o questionário final (no qual se perguntou em que 

o participante tinha prestado atenção) o relato fornecido pelo participante foi igual a 

informação fornecida. 

Em relação aos equipamentos, foi construída uma plataforma de saída com 

dimensões 56x56x40cm, semelhante a um banco, e uma placa de chegada, com 

largura de 50x50cm, que foi colocada na borda da piscina. O objetivo inicial da 

plataforma foi operacionalizar o momento de saída do participante sem interferência 

do impulso e, em conjunto com a placa de chegada, captar o tempo de execução da 

tarefa. A placa colocada na borda da piscina foi semelhante às utilizadas em 

competições de natação e acoplada a um computador fornecia a informação do 

tempo de chegada da tarefa. Pôde-se observar que os participantes ficaram mais 

motivados na tarefa por baterem a mão na placa de chegada. Além disso, com a 

plataforma não era mais necessário que o participante realizasse impulso para 

atingir o nível da água. Entretanto, esses equipamentos não foram confiáveis na 

captação do tempo de execução, pois não registraram o tempo de algumas 
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tentativas. Dessa maneira optou-se por utilizá-los apenas como plataforma de saída 

e placa de chegada. 

 

4.2 Tarefa motora 

 

A tarefa consistiu em deslocar-se no meio líquido utilizando o nado crawl em 

velocidade natural em uma distância de oito metros. Essa tarefa foi escolhida devido 

o nado crawl ser caracterizado por componentes em interação, existe um momento 

ideal para execução de um componente em relação ao outro (OLIVEIRA et al.; 

2009). 

 

4.2.1 Descrição da tarefa 

 

O indivíduo posiciona-se em decúbito ventral com o rosto submerso na água 

na altura da testa. As pernas realizam movimentos alternados que se iniciam a partir 

da articulação coxofemoral. A ação das pernas compreende duas fases: a  

propulsiva e a de recuperação. Na fase propulsiva a ação das pernas deve ser 

realizada na direção para trás, para dentro e para baixo e na fase de recuperação na 

direção para cima e por meio da extensão do quadril. Os braços executam 

movimentos alternados que são divididos em duas fases: fase aquática e fase aérea. 

A fase aquática é subdividida em três varreduras: varredura para baixo, na qual o 

braço realiza movimentos para trás, para baixo e para dentro; varredura para dentro, 

na qual o braço realiza movimentos para trás, para dentro e para cima e a varredura 

para cima, na qual o braço realiza movimentos para trás, para fora e para cima. Já a 

fase aérea é subdividida em duas partes: primeira parte quando o braço sai da água 

e passa por cima do ombro; e a segunda parte quando o braço passa pelo ombro e 

entra na água novamente (MAGLISCHO, 2001). Já a respiração é iniciada quando a 

face do indivíduo rompe a superfície da água (emersão) e inicia a inspiração, a qual 

deve ser realizada pela boca, logo em seguida a face retorna a água realizando a 

expiração pela via nasal ou oral. A inspiração deverá ser executada no início da 
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segunda varredura para dentro realizada pelos braços. E o retorno da face na água, 

deverá ocorrer antes da segunda fase da recuperação dos braços (MAGLISCHO, 

2001). 

Em síntese cada um dos componentes do nado crawl possui uma função 

específica predominante: a braçada é o principal componente propulsor, a pernada 

contribui especialmente com a manutenção da estabilidade do corpo, a ação do 

tronco é importante para manutenção do alinhamento lateral, e por fim a respiração 

é fundamental para fornecimento do oxigênio e caso ela seja gerenciada de forma 

ineficiente, todo o nado poderá ser comprometido (APOLINÁRIO, 2010). 

Uma característica do nado crawl é a interação que existe entre os 

componentes, existe um momento ideal para execução de um componente em 

relação ao outro (OLIVEIRA et al., 2009) a ponto de um erro nesse momento 

prejudicar a execução de ambos. Enquanto o braço está realizando o início da 

segunda varredura para dentro, a respiração deverá ser iniciada e no momento em 

que o braço for realizar a segunda fase da recuperação, a face deverá retornar à 

água dando inicio a expiração (MAGLISCHO, 2001). Mais especificamente, a 

respiração deve ocorrer quando o braço estiver quase saindo da água. Por fim, o 

início e o fim de cada pernada para baixo deve coincidir com o início e o fim de cada 

fase da braçada (MAGLISCHO, 2001), podendo ser executados diferentes ritmos de 

pernada por ciclo (duas braçadas). 

 

4.3 Participantes 

 

Este estudo contou com a participação voluntária de 20 adolescentes (idade 

média=12, DP= 0,63) de ambos os sexos, sem experiência na tarefa. Todos os 

participantes apresentaram autonomia em piscina funda e domínio do meio líquido. 

A participação no experimento foi condicionada ao preenchimento de um termo de 

consentimento, informando os procedimentos da pesquisa, bem como os direitos do 

participante em um experimento para fins científicos (ANEXO A). O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte da USP 

(protocolo 2011/19). 



38 

 

 

 

4.4  Equipamentos 

 

O experimento foi realizado em uma piscina (Figura 2) com 25 metros de 

comprimento por 12,5 de largura e profundidade de 1 metro e 30 cm em toda área. 

 

 

Figura 2 – Esquema da disposição dos materiais e do ambiente da coleta. 

 

Para operacionalizar o momento de saída e chegada dos participantes foi 

utilizada uma plataforma de saída (A) e uma placa chegada (B). A plataforma de 

saída (A) foi colocada a 8 metros da borda da piscina e a placa de chegada (B) foi 

colocada nessa mesma borda (Figura 2). A captação das imagens foi realizada 

lateralmente pelo experimentador, que acompanhava o participante executando a 

tarefa, com uma filmadora Sony, modelo Cyber-shot DSC-H9 (D). Para captação do 

tempo de execução da tarefa foi utilizado um cronômetro manual marca QUARTZ Z-

100 LAP. Para demonstração da tarefa foi utilizado um notebook marca Itautec, com 

processador Core 2 Duo, sistema Microsoft Windows XP, tela 15 polegadas. E para 

análise do padrão de movimento foi utilizado o software Virtual Dub 1.9.11.Para 

medidas antropométricas foi utilizado uma balança marca Speedo para verificar a 

massa corporal (Kg) e fita métrica  para aferir a estatura (cm). 
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4.5 Delineamento  

 

Os participantes desse estudo foram distribuídos aleatoriamente em três 

grupos experimentais, grupo com dicas nos componentes (GDC) n=7, grupo com 

dicas na interação entre os componentes (GDI) n=7, e grupo controle sem dica (GC) 

n=6 (Quadros 1 e 2). Sendo balanceados por sexo, GDC e GDI com quatro 

participantes do sexo feminino e três participantes do sexo masculino e GC com 

quatro participantes do sexo feminino e dois participantes do sexo masculino. O 

experimento consistiu em um teste de entrada, composto por um bloco de cinco 

tentativas, para que não ocorresse efeito de aprendizagem; fase de aquisição (AQ) 

composta por quatro sessões de prática (AQ1, AQ2, AQ3 e AQ4), distribuídas em 

duas ou três vezes na semana (dependendo da disponibilidade dos participantes), 

divididas em 8 blocos de cinco tentativas, totalizando 320 metros de nado; após uma 

semana sem prática, foi realizado um teste de retenção (RET) dividido em dois 

blocos de cinco tentativas (RET1 e RET2) e, após 15 em descanso, foi realizado um 

teste de transferência (TR), dividido em dois blocos de cinco tentativas (TR1 e TR2) 

(Quadro 1). 

Teste de entrada 

(5 tentativas) 

Fase de aquisição 

4 sessões / 8 blocos de 5 

tentativas (40 tentativas= 

320metros) 

Retenção 

(2 blocos de 5 

tentativas) 

Transferência 

(2 blocos de 5 

tentativas) 

Nadar 8 m 

 

Dica verbal dos componentes 
isoladamente 

(n= 7) 

Nadar 8 m Nadar 8 m 
Dica verbal da interação dos 

componentes 

(n= 7) 

Grupo controle 

(n= 6) 

Quadro 1 – Delineamento experimental do estudo. 
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4.6 Procedimentos 

 

Para divulgação da coleta o experimentador entrou em contato com sete 

escolas da cidade, entre elas públicas e privadas, entretanto, apenas duas 

permitiram a divulgação e participação dos adolescentes no experimento. A 

divulgação nas escolas foi feita por meio de folder e cartaz (ANEXO B) anunciando 

aulas de Natação grátis na Academia Lucena, que cedeu a piscina para o 

experimento. Também foi anunciado no jornal impresso e virtual da cidade (ANEXO 

C). Para completar o número de participantes necessários para realização do 

experimento, o final da coleta foi realizado na piscina da Secretaria de Esporte e 

Lazer da Prefeitura de Valinhos, com os adolescentes que participavam do curso de 

natação da cidade. 

Todos os adolescentes foram convidados a participar do estudo como 

voluntários mediante explicações sobre o objetivo, tarefa motora e tempo de duração 

da coleta de dados. Para inclusão do participante foram adotados os seguintes 

critérios: idade cronológica entre 12-14 anos, sem experiência prévia no nado crawl 

e com adaptação ao meio líquido. Como critério de exclusão: medo da água, 

experiência prévia no nado crawl, ausência em uma sessão de prática. 

No caso dos participantes das escolas da cidade de Atibaia foram realizadas 

duas aulas de adaptação ao meio líquido e quando necessárias três aulas. Nessas 

aulas foram abordados conteúdos como: mergulhar, colocar o rosto na água e 

deslocamentos livres. Esse procedimento não foi necessário na Secretaria de 

Esporte e Lazer da Cidade de Valinhos, uma vez que, todos os participantes já 

estavam adaptados ao meio líquido. Vale ressaltar que foi verificado com o professor 

qual tipo de instrução foi fornecida na adaptação ao meio líquido e só participaram 

do experimento aqueles que estavam na fase de adaptação e não tiveram nenhuma 

dica da execução do nado crawl. Dessa maneira os critérios de inclusão e exclusão 

da amostra foram respeitados. 

A coleta foi realizada individualmente, não havendo contato entre os 

participantes da pesquisa. No teste de entrada foi realizada uma familiarização com 

o ambiente de coleta, composta por três tentativas em descolamento livre na piscina, 
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iniciando na plataforma de saída e terminando com o toque na placa de chegada. A 

primeira instrução fornecida para esse teste foi: “Você está vendo aquele banco 

azul? Você irá subir no banco com os dois pés juntos e saindo da posição de flecha 

(realizada nas aulas de adaptação), com os dois braços para cima e uma mão em 

cima da outra aperte as orelhas. Tudo bem? Depois você irá nadar da maneira que 

quiser até o outro lado, quando chegar do outro lado você deve apertar a placa de 

chegada. Pode ir do jeito que quiser, mergulhando, nado sobrevivência (realizado 

nas aulas de adaptação)”. Após completar as três tentativas de familiarização com o 

ambiente, foi fornecida a seguinte instrução: “Você conhece o nado crawl? Você irá 

subir no banco e saindo da posição de flecha irá nadar até o outro lado utilizando o 

nado crawl, quando chegar do outro lado aperte a placa de chegada. Tudo bem? 

Na fase de aquisição, no início de cada sessão de prática, era fornecida 

informação para o participante sobre a distância que deveria nadar (oito metros), seu 

posicionamento inicial - final e sobre a plataforma de saída e chegada. Após essa 

instrução inicial, o participante realizava três tentativas de familiarização, 

semelhantes àquelas do teste de entrada. Logo em seguida, os participantes 

ficavam em pé dentro da piscina e era apresentado três vezes um vídeo com o 

modelo executando a tarefa (nado crawl). Esse procedimento foi adotado para todos 

os grupos. Para o grupo GDC e GI entre a exibição dos vídeos era fornecida a dica 

verbal correspondente (Quadro 2). A dica verbal escolhida para o GDC foi com foco 

na braçada, uma vez que, a braçada é responsável por 90% de propulsão do nado 

crawl (BROOKS et al., 2000) e foi a mesma utilizada no estudo de Freudenheim et 

al. (2010). Para o GDI a dica verbal escolhida foi com foco na interação entre a 

braçada e respiração.  

Na fase de AQ, ao final de cada sessão foi aplicado o questionário da escala 

de esforço percebido de Borg (GUEDES; GUEDES, 2006) (ANEXO D) para verificar 

o nível de fadiga do participante. 
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Dica Verbal Informação Fornecida 

Foco nos 
componentes 

GDC 

Presta atenção: ao nadar “empurre a água para trás 

com as mãos” 

Foco na interação 
entre os componentes 

GDI 

Presta atenção: ao nadar “empurre a água para trás 

com as mãos e no final da braçada vire o rosto para respirar” 

 

Quadro 2 – Dicas verbais de acordo com o grupo experimental 

 

Após o término da fase de AQ, os participantes ficaram uma semana sem 

executar a tarefa e voltaram para realizar o um teste de RET, sendo uma mesma 

situação para todos os grupos. No teste de RET e TR não foi fornecida nenhuma 

dica verbal ou visual da tarefa, apenas foi solicitado ao participante lembrar o que 

tinha praticado nas sessões de prática, do vídeo e dica verbal. Após 15 minutos de 

descanso do teste de RET foi realizado um teste de TR, no qual foi pedido para o 

participante nadar o mais rápido possível nas 10 tentativas, sendo novamente 

enfatizado a lembrar o que tinha praticado nas sessões anteriores, do vídeo e dica 

verbal fornecida. Ao final do experimento foram realizadas as medidas de estatura e 

massa corporal.  

No término de todo o experimento os participantes ganharam um certificado e  

medalha de participação (ANEXO E) e tiveram a oportunidade de esclarecer 

qualquer dúvida em relação à pesquisa ou à tarefa. 

 

4.6 Medidas 

 

Para controle da homogeneidade da amostra, visando isolar o efeito da 

variável independente, foram utilizadas medidas antropométricas, estatura (cm) e 
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massa corporal (Kg), e a escala de esforço percebido de Borg (GUEDES; GUEDES, 

2006). 

Na medida relacionada ao desempenho na tarefa foi registrado o tempo gasto 

(em segundos) para nadar a distância de 8 metros em velocidade natural no teste de 

entrada, na fase de AQ e no teste de RET e em velocidade máxima no teste de TR. 

Nas análises do padrão do movimento foi utilizado o instrumento de avaliação 

do nado crawl, adaptado de Langendorfer e Bruya (1995) e Xavier (2001) por 

Pasetto (2004), de (ANEXO F). Este instrumento distingue cinco componentes no 

nado (posição do corpo, posição da cabeça, respiração, ação dos braços e ação das 

pernas) e cada componente pode ser categorizado pelo seu desempenho recebendo 

uma pontuação que pode variar de 1 a 5 (do não realizar ao realizar com 

proficiência). O padrão de movimento foi representado pela somatória da pontuação 

obtida em cada um dos cinco componentes do nado. A metragem escolhida para 

começo da análise do padrão do movimento foi de 3 metros a partir da plataforma de 

saída e chegada. No caso do participante apoiar os pés no chão neste ponto, o nado 

foi analisado no ciclo de braçada anterior. 

 

4.7 Organização e análise dos dados 

 

Para realizar a análise inferencial foram testados os pressupostos para 

utilização da análise paramétrica. O nível de significância considerado em todas as 

análises foi α = 0,05. A normalidade dos dados foi testada pelo teste Shapiro-Wilk e 

quando detectada diferença significativa de uma distribuição normal, os blocos foram 

analisados a partir do escore-z da assimetria e curtose. Quando o escore 

apresentava até um desvio padrão (entre 1,96 e -1,96) o bloco era considerado 

normal (BERNSTEIN, 1988) E a homogeneidade de variância foi avaliada pelo teste 

de Levene. 

Nas variáveis antropométricas, estatura e massa corporal, os dados 

apresentaram distribuição normal (ANEXO G) e homogeneidade de variância 

(ANEXO H), assim, para verificar se havia diferença entre os grupos foi realizada 
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uma Anova one-way. Já para a variável da escala de esforço percebido de Borg os 

dados não apresentaram normalidade (ANEXO I), dessa maneira, para verificar se 

havia diferença entre os grupos foram utilizados testes Kruskal Wallis. 

Com relação às medidas de desempenho e de padrão do movimento os dados 

foram organizados em blocos de 5 tentativas. Em seguida foi realizada a soma 

dessas tentativas e, pela a natureza dos dados, foi calculada a sua mediana e o 1° e 

3° quartis. 

Na medida de tempo de execução da tarefa, somente o GC apresentou um 

bloco com distribuição não normal: TR1 (p=0,009; AZ=2,51; CZ=2,83). Porém, a 

variância entre os grupos foi significativamente diferente em AQ4 (p=0,002), RET1 

(p=0,002), RET2 (p=0,011), TR1 (p=0,027) e TR2 (p=0,033). Dessa maneira, 

adotou-se a utilização de testes não paramétricos. Foram realizados para 

comparação entre grupos testes Kruskal Wallis e para localizar as diferenças testes 

U de Mann-Whitney, corrigidos pelo procedimento sequencial de Bonferroni. Nas 

comparações intragrupo foram realizados testes de Friedman e para localizar as 

diferenças testes de Wilcoxon, corrigidos pelo procedimento sequencial de 

Bonferroni. Essas medidas foram descritas a partir de sua mediana e respectivos 1º 

e 3º quartis da distribuição. 

Na medida de padrão do movimento o GC apresentou 3 blocos sem 

normalidade: AQ1 (p=0,007; AZ=-2,44; CZ=2,69); RET1 (p=0,022; AZ=2,28; CZ=2,22) 

TR2 (p=0,051; AZ=2,11; CZ=2,09). Portanto, como esse grupo estava comprometido 

em termos de distribuição e baixo n, optou-se por considerar a coerência interna do 

estudo, utilizando os mesmos testes não paramétricos adotados na medida de 

tempo de execução. Essas medidas foram descritas a partir de sua mediana e 

respectivos 1º e 3º quartis da distribuição. 

Para testar o grau de confiabilidade nas avaliações após o término da análise 

do vídeo, o mesmo experimentador refez algumas análises. Para tal foi realizado um 

teste de concordância intra-observadores (CEO), calculado pela razão entre 

concordâncias e a soma das concordâncias e discordâncias (THOMAS; NELSON, 

2002), o qual resultou em um valor de 0,9, ou seja, 90% das observações foram 

concordantes. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Medidas Antropométricas  

 

Os resultados da Anova one-way para as variáveis antropométricas (TABELA 

1) indicaram que não houve diferença significativa entre os grupos tanto na variável 

estatura (p=0,59) como na massa corporal (p=0,94). Esse resultado permite inferir 

que os grupos possuiam características antropométricas semelhantes. 

 

TABELA 1-   Medidas antropométricas (média e desvio padrão DP) dos grupos GDC, 

GDI e GC. 

VARIÁVEIS GDC GDI GC 

Estatura (cm) 1,58 (0,08) 1,55 (0,09) 1,53 (0,08) 

Massa corporal (Kg) 55,58 (14,44) 53,07 (16,33) 54,61 (8,73) 

    

Com relação ao desvio padrão dessas medidas (Tabela 1), pode-se verificar 

que a variável estatura teve baixa variação entre os participantes nos 3  grupos. Já a 

variável massa corporal apresentou maior variação em todos os grupos, nessa 

medida o GDI foi o grupo mais heterogêneo e o GC o mais homogêneo. 

 

5.2 Escala de Borg 

 

Os testes Kruskal Wallis não detectaram diferença significativa entre os 

grupos nos valores da escala de Borg (TABELA 2) em nenhuma fase do 

experimento: AQ1 (p=0,252), AQ2 (p=0,533), AQ3 (p=0,368), AQ4 (p=0,542), RET 
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(p=0,251) e TRANSF (p=0,177). Indicando que a fadiga foi semelhante entre os 

grupos em todo o experimento. 

 

TABELA 2-  Valores da escala de Borg (mediana, 1° e 3°quartis) dos grupos GDC, 

GDI e GC nas fases do experimento  AQ, RET e TR. 

FASES GDC GDI GC 

AQ1 15 (15 – 17) 17 (15 – 17) 14,5 (11 - 17) 

AQ2 13 (13 - 15) 13 (11 – 15) 14 (9 - 17) 

AQ3 12 (12 - 15) 13 (11 – 15) 10,5 (9 – 15) 

AQ4 12 (12 – 15) 13 (11 -13) 10,5 (9 – 17) 

RET 12 (12 – 15) 12 (11 -13) 10 (9 - 15) 

TR 15 (15 – 17) 15 (11- 15) 16 (12 - 17) 

Legenda: AQ1: fase de aquisição 1; AQ2: fase de aquisição 2; AQ3: fase de                  

aquisição 3; AQ4: fase de aquisição 4; RET: fase de retenção; TR: fase de transferência. 

 

Com relação à variabilidade dos valores da escala de Borg em cada grupo, 

pode-se notar que no geral o GDC apresentou a menor variação entre os 

participantes em todas as fases do experimento, seguido pelo GDI, e o GC foi o que 

mostrou maior variação em todas as fases do experimento.  

 

5.3 Tempo de execução da tarefa 

 

A análise e apresentação dos resultados do tempo de execução da tarefa e 

do padrão do movimento foram orientadas pelas seguintes questões: 1. Os 

participantes partem do mesmo nível? 2. Os participantes de cada grupo 

apresentam mudanças com a prática? 3. Os participantes mantêm nos teste de 

retenção e transferência o desempenho que foi alcançado no final da fase de 

aquisição? 4. Os grupos são diferentes?  
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Para responder a primeira pergunta, se os participantes partem do mesmo 

nível, foi analisada a diferença entre os grupos no bloco de entrada. 

A FIGURA 3 apresenta os valores do tempo de execução (mediana e 1º e 3º 

quartis) de cada grupo no bloco de entrada. A análise descritiva permite notar que os 

grupos GDC e GDI realizaram o bloco de entrada em tempos semelhantes e que a 

variação do desempenho entre os participantes desses grupos também foi similar. O 

GC apresentou um tempo de execução maior do que os demais grupos, mas o 

desempenho dos seus participantes foi o mais homogêneo. 

 

FIGURA 3 - Tempo de execução da tarefa (mediana e 1º e 3º quartis) dos grupos 

GDC, GDI e GC no bloco de entrada.  

 

A análise inferencial, pelo teste de Kruskal Wallis, não encontrou diferença 

significativa no desempenho dos grupos no bloco de entrada (p = 0,94). Esses 

resultados permitem inferir que em relação ao tempo de execução da tarefa os 

grupos partem do mesmo nível de desempenho. 

A FIGURA 4 ilustra a mudança no tempo de execução da tarefa dos grupos 

GDC, GI, GC no primeiro e no último bloco da AQ, nos blocos da RET e da TR. E a 
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TABELA 3, indica a mediana com o 1º e 3º quartis do desempenho dos grupos 

nesses blocos. 

 

 

FIGURA 4 - Mediana do tempo de execução da tarefa no primeiro e último bloco da 

AQ,da RET e da TR dos grupos GDC, GDI e GC. 

 

TABELA 3- Mediana e 1º e 3º quartis do tempo de execução da tarefa na AQ1, AQ4, 

RET e TR dos grupos GDC, GDI e GC. 

GRUPOS AQ1 AQ4 RET1 RET2 TR1 TR2 

GDC 

14,12 

(12,84; 

19,72) 

15,14 

(13,70; 

24,49) 

14,02 

(12,61; 

22,19) 

14,47 

(13,35; 

23,74) 

11,92 

(10,60; 

21,07) 

13,81 

(11,15; 

22,31) 
 

      

GDI 

16,56 

(15,17; 

18,91) 

15,92 

(15,83; 

18,73) 

13,27 

(12,9; 

15,91) 

13,88 

(13,7; 

16,37) 

12,36 

(11,52; 

15,7) 

13,47 

(12,34; 

16,1) 
 

      

GC 

15,45 

(13,82; 

17,37) 

20,69 

(17,98; 

22,22) 

16,76 

(15,24; 

18,30) 

19,31 

(16,72; 

20,48) 

14,66 

(13,94; 

15) 

17,32 

(15,39; 

18,54) 
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Para responder a segunda pergunta, se os participantes melhoraram com a 

prática, é possível analisar descritivamente o tempo de execução (FIGURA 4) dos 

grupos nos blocos AQ1 e AQ4. Na AQ1 o GDC iniciou com menor tempo de 

execução, seguido pelo GC e pelo GDI, que apresentou o maior tempo no início do 

experimento. Entretanto, pode-se dizer que os grupos começaram com tempos 

semelhantes, uma vez que, essas diferenças foram discretas. Já no bloco da AQ4 o 

GDC apresentou um discreto aumento no tempo de execução da tarefa, enquanto 

que o GC apresentou um aumento com maior magnitude. Por sua vez, o GDI foi o 

único grupo que apresentou um decréscimo no tempo de execução da tarefa, tendo 

uma pequena melhora no desempenho da AQ1 para AQ4. Com relação a variação 

do desempenho em cada grupo (TABELA 3), o GC apresentou o desempenho mais 

homogêneo entre os participantes e o GDC o mais heterogêneo. 

A análise inferencial, pelo teste de Wilcoxon, identificou diferença entre AQ1 e 

AQ4 somente no GC (z = -1,99, p = 0,04). Esse resultado indica que com a prática 

os participantes do GC pioraram o seu desempenho no tempo de execução da 

tarefa enquanto os participantes do GDC e do GDI mantiveram o seu desempenho. 

Com relação à terceira pergunta, se os participantes mantêm nos teste de RET 

e TR o desempenho alcançado no final da fase de AQ, pode-se verificar na FIGURA 

4 o desempenho dos grupos em AQ4, RET1, RET2, AQ1 e AQ2. Da AQ4 para RET1 

todos os grupos apresentaram melhora no tempo de execução da tarefa. O GC foi o 

grupo que apresentou o maior decréscimo no tempo de execução da tarefa, seguido 

pelo GDI e pelo GD. Da RET1 para RET2, pode-se observar que todos os grupos 

aumentam o tempo de execução da tarefa, entretanto esse aumento é discreto para 

o GDC, seguido do GDI, enquanto que o GC apresentou um aumento com maior 

magnitude. Com a modificação na tarefa, nadar o mais rápido possível, da RET2 

para a TR1 todos os grupos apresentaram redução no tempo de execução da tarefa. 

Embora o GC tenha sido o grupo com a maior redução no tempo, em TR1 foi o que 

apresentou o pior desempenho. A redução do GDC foi maior do que a do GDI, e, 

apesar desses dois grupos terem apresentado desempenhos semelhantes em TR1, 

o GDC alcançou o melhor desempenho neste bloco. E, por fim da TR1 para TR2 

todos os grupos aumentaram o tempo de execução da tarefa. Em ordem 

decrescente, esse aumento foi maior no GC, seguido do GDC e do GDI. O aumento 
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no tempo de execução da TR1 para a TR2 era esperado, uma vez que, a instrução 

foi nadar o mais rápido possível, e os dados descritivos da escala de Borg mostram 

um aumento na pontuação indicada pelos participantes no final do TR2, o que 

sugere que os participantes possam ter sofrido efeito da fadiga.  

De maneira geral o GDI foi o grupo que iniciou a AQ1 com o maior tempo de 

execução na tarefa e apresentou a maior redução nesse tempo da AQ1 para RET e 

TR. O GDC, apesar de ter mostrado desempenho semelhante ao GDI em AQ4, RET 

e TR só apresentou melhora no tempo de execução da tarefa na TR1. Já o GC foi o 

grupo que apresentou o aumento no tempo de execução da tarefa com maior 

magnitude da AQ1 para AQ4, apresentando uma melhora nos testes seguintes, mas 

mesmo assim, apresentou o maior tempo de execução durante todo o experimento. 

Na análise inferencial, o teste de Friedman só encontrou diferença significativa 

entre os blocos nos grupo GDC [X2(n=7, gl=4)=9,48, p=0,05]; e GDI [X2(n=7, 

gl=4)=13,14, p=0,01]. Para localizar as diferenças foi realizado o teste de Wilcoxon 

que corrigido pelo procedimento seqüencial de Bonferroni não possibilitou a 

localização das diferenças, pelo rigor do nível de significância (p=0,005) com a 

correção. Assim, pelos níveis de significância apontados, no GDC houve redução no 

tempo de execução: entre AQ4 e TR1 (p=0,043) e da RET2 para TR1 (p=0,028); e 

aumento do tempo da RET1 para RET2 (p=0,018). No GDI houve redução no tempo 

de execução entre AQ4 e RET1 (p=0,043), de AQ4 para TR1 (p=0,028), da AQ4 

para TR2 (p=0,043) e entre RET2 e TR1 (p=0,028); e aumento no tempo entre RET1 

e RET2 (p=0,018)  

Para responder a última pergunta, se os grupos são diferentes, foram 

realizados testes Kruskal Wallis entre os grupos nos bloco AQ4 (p=0,639), RET1 

(p=0,461), RET2 (p=0,24), TR1 (p=0,66) a TR2 (p=0,639). Não foi encontrada 

nenhuma diferença significativa no desempenho dos grupos em nenhum dos blocos 

de tentativas. Este resultado sugere que os grupos não são diferentes no tempo de 

execução da tarefa. 

 

5.4  Padrão do movimento 
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Para responder a primeira pergunta, se os participantes partem do mesmo 

nível, foi analisada a diferença entre os grupos no bloco de entrada. 

 A FIGURA 5 apresenta os valores do padrão do movimento (mediana e 1º e 

3º quartis) de cada grupo no bloco de entrada. A análise descritiva permite notar que 

mesmo o GDI apresentando um escore discretamente menor, os grupos apresentam 

resultados semelhantes na soma da pontuação dos componentes. Além do GDI ter 

apresentado a maior variação de desempenho entre os participantes, seguido do GC 

e do GDC. 

 

FIGURA 5 – Soma da pontuação dos componentes (mediana e 1º e 3º quartis) dos 

grupos GDC, GDI e GC no bloco de entrada.  

 

A análise inferencial, teste de Kruskal Wallis, não encontrou diferença 

significativa no desempenho dos grupos no bloco de entrada (p = 0,96). Esses 

resultados permitem inferir que os grupos iniciaram o experimento com pontuações 

semelhantes no padrão do movimento, isto é, eles partem do mesmo nível. 

A FIGURA 6 ilustra a mudança no padrão do movimento dos grupos GDC, GI, 

GC no primeiro e no último bloco da AQ, nos blocos da RET e da TR.  
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FIGURA 6 - Mediana da soma da pontuação dos componentes no primeiro e último 

bloco da AQ da RET e da TR dos grupos GDC, GDI e GC. 

 

TABELA 4- Mediana e 1º e 3º quartis da soma da pontuação dos componentes na 

AQ1, AQ4, RET e TR dos grupos GDC, GDI e GC. 

GRUPOS AQ1 AQ4 RET1 RET2 TR1 TR2 

GDC 

12 

(10,9; 

13,1) 

14 

(12,5; 

16) 

17 

(14; 

18,5) 

16,2 

(14; 

18,7) 

16,8 

(13,5; 

18,6) 

16 

(13,7; 

18) 
 

      

GDI 

11,6 

(9,9; 

13,3) 

17 

(15,8; 

18,9) 

18,8 

(17,9; 

20) 

19,4 

(17,5; 

19,8) 

17,4 

(16,4; 

20) 

17,2 

(16,1; 

19,7) 
 

      

GC 

12,1 

(10,1; 

12,8) 

12,2 

(12; 

13,6) 

13,4 

(13,1; 

13,8) 

13 

(12,4; 

13,75) 

12,5 

(11,2; 

12,5) 

12,1 

(11,2; 

12,5) 

 

Para responder a segunda pergunta, se os participantes melhoraram com a 

prática, é possível analisar descritivamente o padrão do movimento (FIGURA 6) dos 

grupos nos blocos AQ1 e AQ4. Todos os grupos apresentaram um padrão do 
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movimento semelhante na AQ1, sendo que o GDI apresentou um desempenho 

ligeiramente inferior. Da AQ1 para AQ4 o GC foi o único grupo que não obteve 

melhora na soma da pontuação dos componentes e o GDI foi o grupo que mostrou a 

maior magnitude na melhora da soma da pontuação dos componentes, seguido do 

GDC. Em relação a variação da soma da pontuação dos componentes em cada 

grupo (TABELA 4) o GC apresentou maior homogeneidade entre os participantes, 

seguido do grupo GDI. Por fim, GDC foi o grupo que apresentou maior 

heterogeneidade entre os seus participantes. 

A análise inferencial, pelo teste de Wilcoxon, identificou diferença entre os 

blocos AQ1 e AQ4 somente no GDI (z=2,028; p=0,043), Esses resultados permitem 

inferir que os participantes do GDI apresentaram melhora na soma da pontuação 

dos componentes com a prática. 

Com relação à terceira pergunta, se os participantes mantêm nos teste de RET 

e TR o desempenho alcançado  no final da fase de AQ, pode-se observar na 

FIGURA 6 o padrão do movimento dos grupos apresentado em AQ4, RET1, RET2, 

AQ1 e AQ2. Da AQ4 para RET1 enquanto o GC apresentou uma ligeira melhora na 

soma da pontuação dos componentes, o GDC e o GDI, em ordem crescente, 

apresentaram um aumento com maior magnitude. Da RET1 para RET2 o único 

grupo que apresentou uma discreta melhora no padrão do movimento foi o GDI, o 

GDC e o GC apresentam uma discreta redução na soma da pontuação dos 

componentes nessa fase do experimento.  

Com a modificação na tarefa, nadar o mais rápido possível, da RET2 para TR1, 

foi observado uma redução nos valores da soma da pontuação dos componentes do 

padrão do movimento no GDI, com maior magnitude, e no GC, com uma redução 

discreta. Já o GDC, mesmo com a modificação na tarefa, apresentou um discreto 

aumento na soma da pontuação dos componentes do padrão de movimento. Da 

TR1 para a TR2 todos os grupos mostraram uma pequena redução na soma da 

pontuação dos componentes do padrão do movimento, sendo que em TR2: o GC 

apresentou o mesmo valor na soma da pontuação dos componentes atingido na 

AQ1 e o GDI e o GDC mostraram valores superiores aos da soma da pontuação dos 

componentes obtidos em AQ4. A variação na soma da pontuação dos componentes 
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entre os participantes dos grupos foi maior no GDC em todos os blocos, seguido 

pelo GDI e pelo GC.  

A análise inferencial, pela ANOVA de Friedman, não detectou diferença 

significativa no padrão do movimento entre o último bloco da AQ4 e os testes de 

RET e TR em nenhum grupo. Como o GDI entre AQ1 e AQ4 apresentou um 

aumento significativo na soma da pontuação dos componentes, esse resultado do 

GDI nos blocos AQ4 a TR2 permite inferir que esse grupo manteve o padrão de 

movimento alcançado em AQ4 nos testes de RET e TR. 

Para responder a última pergunta, se os grupos são diferentes, foram 

realizados testes Kruskal Wallis entre os grupos nos blocos AQ4, RET1, RET2, TR1 

e TR2. Foram encontradas diferenças significativas na AQ4 (χ²=8,299; p=0,016), 

TR1(χ²=7,338; p=0,025) e TR2 (χ²=9,470; p=0,009). Na AQ4 pode-se observar 

descritivamente que o valor da soma da pontuação dos componentes do GDI foi 

superior ao do GC e a análise inferencial, pelo teste U de Mann-Whitney, corrigido 

pelo procedimento seqüencial de Bonferroni, confirmou essa diferença (p=0,005). No 

TR1 o teste U de Mann-Whitney, corrigido pelo procedimento seqüencial de 

Bonferroni, detectou diferença significativa entre os grupos GDI e GC (p=0,008) e 

entre GDC e GC (p=0,035), a análise descritiva indica que o GDI e o GDC obtiveram 

maior soma na pontuação dos componentes do que o GC. No que diz respeito ao 

TR2 o teste de U de Mann-Whitney corrigido pelo procedimento seqüencial de 

Bonferroni, indicou diferença entre o GC e o GDC (p=0,008) e o GDI (p=0,005) e a 

análise descritiva permite verificar que a soma da pontuação dos componentes do 

GC foi inferior a do GDC e do GDI.  

Em suma, esses resultados indicam que: na AQ4 o GDI alcançou desempenho 

significativamente superior ao GC; na fase de RET os grupos não apresentaram 

diferença significativa no padrão de movimento; e na fase de TR, com a modificação 

na tarefa, o valor na soma da pontuação dos componentes do GC foi 

significativamente inferior aos demais grupos.  
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi investigar o efeito da utilização de dicas verbais 

com foco no componente e na interação entre os componentes na aquisição de uma 

habilidade motora classificada como de alta organização. Mais especificamente 

buscou-se investigar se há efeito da utilização das dicas verbais na aprendizagem 

de habilidades com alta organização; e, se afirmativo, qual informação é mais 

benéfica à aprendizagem de habilidades desta natureza: dica verbal com foco nos 

componentes da habilidade, ou na interação entre os componentes? 

Com relação aos resultados da homogeneidade da amostra, medidas 

antropométricas e da escala de esforço percebido de Borg, não houve diferença 

significativa entre os grupos. Dessa maneira, o possível efeito da variável 

independente não pode ser atribuído a heterogeneidade da amostra.  

Em relação ao bloco de entrada (5 tentativas), os resultados não apontaram 

diferença entre os grupos, o que garante que os participantes partiram do mesmo 

nível de habilidade em relação ao padrão de movimento e ao tempo de execução da 

tarefa. Dessa maneira, pode-se afirmar que os grupos começaram apresentando 

características semelhantes entre si e que os resultados do experimento podem ser 

computados à variável independente, ou seja, a da dica fornecida. 

No que diz respeito ao padrão de movimento, o GDI foi o único grupo que 

apresentou melhora durante a fase de aquisição (AQ1-AQ4) e manutenção do 

desempenho da AQ4 para os blocos de testes, RET e TR. Os demais grupos, 

apesar de terem praticado o mesmo número de tentativas, mantiveram o padrão de 

movimento inicial inalterado ao longo de todos os blocos analisados. Esses 

resultados permitem inferir que apenas o GDI apresentou mudança relativamente 

permanente na capacidade de movimento em função da prática, pré-requisito para 

considerar que houve aprendizagem (SCHMIDT; LEE, 2005). 

Na comparação entre grupos da AQ4 para TR2, foi verificado que o GC na 

AQ4 foi inferior ao GDI, já na TR1 e TR2 foi inferior tanto ao GDI como ao GDC. 

Esses resultados sugerem que o GDI apresentou um padrão de movimento superior 

nos blocos AQ4 à TR2. Apesar do GDC ter sido ao superior ao GC em TR1 e TR2,  
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a dica fornecida para este grupo parece não ter sido eficiente para garantir a 

aprendizagem (sem diferença significativa de AQ1 para AQ4). A partir destes 

resultados pode-se concluir que o GC e GDC não aprenderam a tarefa nadar crawl. 

Embora equivalentes quanto às características antropométricas, o esforço percebido 

e do nível de habilidade inicial o GDI foi o único que aprendeu a tarefa nadar crawl. 

Esses resultados reforçam aqueles encontrados em Silveira (2010) e Masser (1993, 

Exp. 2), que revelaram que as dicas de aprendizagem para serem efetivas devem 

estar associadas à especificidade da tarefa, focando no aspecto essencial da 

mesma. 

Pode-se dizer que a dica sobre a interação dos componentes favoreceu a 

compreensão do „como fazer‟ mediante o direcionamento da atenção a aspectos 

relevantes da tarefa (FREUDENHEIM; IWAMIZU; SANTOS, 2008; MAGILL, 2000; 

SCHMIDT; LEE, 2005; SILVEIRA, 2010). Mais especificamente, no período inicial da 

aprendizagem o aprendiz tem como objetivo adquirir a ideia do movimento, e pela 

falta de conhecimento do „como fazer‟ acaba direcionando a atenção à muitos 

estimulos. Nesse sentido, os resultados do presente estudo, mostram que a dica 

com foco na interação entre os componentes (“empurre a água para trás com as 

mãos e no final da braçada vire o rosto para respirar) foi eficiente. 

Outro ponto interessante é que dica verbal com foco na interação entre os 

componentes possuía um número maior de informação, e isso poderia ter 

sobrecarregado os mecanismos de atenção, principalmente nessa fase inicial da 

aprendizagem (WEIGELT; WULF, 1997). Entretanto, os resultados não só rejeitam 

essa explicação como apontam que o seu fornecimento pode auxiliar na 

aprendizagem de uma habilidade com alta organização. O GC teve apenas 

informações da demonstração por meio do vídeo. Todavia, a demonstração mesmo 

favorecendo a formação de uma representação cognitiva, ou seja, um quadro de 

referência para produção do movimento, ela por si só, não foi suficiente para garantir 

a aprendizagem (MAGILL, 2000). Isso porque em relação ao GC não foi observada 

melhora no padrão do movimento e nem no tempo de execução da tarefa.  

Em relação ao tempo de execução da tarefa, os resultados permitem inferir 

que o GC piorou e que o GDI e GDC mantiveram seu desempenho ao longo da fase 

de aquisição (AQ1-AQ4). Uma explicação possível para estes resultados em relação 



57 

 

 

ao GC é que como não era fornecida qualquer informação adicional que 

direcionasse a atenção a aspectos relevantes da tarefa, os participantes tentaram 

entender a tarefa experimentando diversas maneiras de executá-la. Mas, por não 

saberem quais eram os aspectos cruciais para o sucesso, prestaram atenção em 

demasiados estímulos, sobrecarregando os mecanismos de atenção (LADEWIG, 

2000). Por isso a importância da utilização das dicas verbais como direcionamento 

da atenção. 

Portanto, parece que em nível inicial do nado crawl, as melhoras no padrão 

não implicam em mesma proporção de melhora do tempo de execução. Essa 

possibilidade é reforçada pelo fato dos valores do tempo terem reduzido 

significativamente da AQ4 para RET1, somente para o GDI. Esta melhora de 

desempenho entre AQ4 e RET1 pode expressar efeito de fadiga nas cinco últimas 

tentativas analisadas da AQ4 (de um total de 40), mesmo considerando a velocidade 

natural da tarefa e de todo o cuidado metodológico prévio com relação as sessões 

de prática: intervalos de descanso entre as tentativas (20s) e entre os blocos (2 min). 

Além disso, o GDI foi o único grupo que aumentou significativamente a velocidade 

de execução da tarefa quando requerido, ou seja, na fase de transferência. Em 

conjunto os resultados do padrão de movimento permitem inferir que no primeiro 

bloco do teste de transferência (T1), quando foi solicitada velocidade máxima, os 

participantes do GDI aumentaram a velocidade de nado mantendo o padrão de 

movimento adquirido inalterado. Esse dado permite inferir que os participantes do 

GDI aprenderam a tarefa e conseguiram lidar com a perturbação causada pelo 

aumento da velocidade mantendo o padrão do movimento adquirido.  

Uma possível explicação para esse achado segue em direção as hipóteses 

levantadas por Públio e Tani (1993). Para os autores em habilidades de alta 

organização há necessidade da formação de uma estrutura da habilidade que seja 

consistente e flexível ao mesmo tempo. Isso, pois, quando se combinam dois 

componentes cada um deles perde um pouco a sua característica original para 

poder fundir-se a outro componente formando uma “unidade” maior. Nesse sentido 

quanto maior a exigência de interação entre os componentes maior a demanda 

dessa flexibilidade e quanto menor a exigência de interação, maior atenção pode ser 

focada à consistência dos componentes. Nessa direção pode-se sugerir que, talvez, 



58 

 

 

a dica com foco na interação entre os componentes tenha auxiliado, na formação de 

uma estrutura flexível.  

Em seus estudos sobre as características do nadar crawl, Freudenheim et 

al. (2005) e Madureira (2006), confirmam que a aquisição do nadar envolve a 

formação de representações mentais que asseguram tanto a consistência (aspectos 

invariantes) como a flexibilidade (aspectos variantes), no caso específico, da 

braçada. Nesse sentido, no presente estudo, talvez o foco na interação entre 

componentes tenha favorecido a aquisição de um padrão flexível de nado. Esse 

aspecto suscita há necessidade de futuros estudos investigando essa questão.  

Em suma, sabendo que uma das características das habilidades classificadas 

como de alta organização é a relação entre as ações executadas (BRIGGS; 

WALTERS, 1958; SINGER, 1975;) e que a interação existente entre as ações 

desses componentes interfere na execução de padrão espaço-temporal adequado, 

os resultados sugerem que a dica com foco na interação entre os componentes foi 

efetiva para que esses padrões e relações fossem aprendidos. Já a dica que 

fornecia apenas informação sobre um componente talvez não tenha auxiliado na 

detecção do padrão temporal do movimento, ou seja, no momento em que cada 

componente acontece em relação ao outro, na interação entre componentes, não 

tendo sido por isso efetiva para aprendizagem. 

Destarte os resultados desse estudo sugerem que em tarefas classificadas 

como sendo de alta organização não basta apenas fornecer dicas verbais, deve-se 

atentar para o conteúdo dessa dica em relação à interação presente entre os 

componentes. Portanto, a importância da associação conteúdo da dica/natureza da 

habilidade, encontrada para demanda de processamento, se aplica também as 

tarefas consideradas de alta organização. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito de dicas verbais com foco 

nos componentes e na interação entre os componentes na aquisição de uma 

habilidade classificada como de alta organização. Mais especificamente tentou-se 

responder as seguintes questões: há efeito da utilização das dicas verbais na 

aprendizagem de habilidades com alta organização? Qual informação é mais 

benéfica à aprendizagem de habilidades desta natureza, dica verbal com foco nos 

componentes da habilidade, na interação entre os componentes? 

Com base nos resultados obtidos e considerando as delimitações da pesquisa, 

no que se refere às características dos participantes, à tarefa de aprendizagem e ao 

método utilizado no estudo, pode-se concluir que: 

a) No caso da habilidade nadar crawl que envolve a execução de movimentos 

simultâneos e contínuos dos braços, pernas e cabeça, em estando o aprendiz no 

estágio inicial de aprendizagem, a dica verbal com foco nos componentes não 

favorece a aprendizagem. 

b) Com relação à habilidade nadar crawl, estando o aprendiz no estágio inicial 

de aprendizagem, a dica verbal com foco na interação entre os componentes, mais 

especificamente, sobre o tempo de execução da respiração em relação à ação da 

braçada, é efetiva para a aquisição do padrão de movimento. 

c) No entanto, mesmo tendo adquirido o padrão de movimento, a dica sobre a 

interação entre componentes do nado não implica em diminuição do tempo de 

execução da tarefa (nadar crawl em velocidade natural). Entretanto, quando 

solicitados os participantes aumentam a velocidade do nado. 

d) Portanto, a dica sobre a interação entre os componentes pode favorecer a 

aquisição de um padrão de movimento flexível, ou seja, uma vez adquirido o padrão 

de movimento, quando solicitado a nadar em velocidade máxima o aprendiz é capaz 

de aumentar sua velocidade de deslocamento. 
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e) Em função do acima mencionado, verifica-se que a informação mais 

benéfica à aprendizagem de habilidades com alta organização, no caso do nado 

crawl, compreende a dica verbal com foco na interação entre os componentes 
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