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RESUMO 

 

Ao longo da vida um indivíduo passa por inúmeras alterações em seu 
comportamento, como as modificações na fala, nas relações afetivas e as alterações 
nas habilidades motoras, sendo que estas habilidades motoras são aprendidas e 
executadas em variados contextos, como no esporte, no trabalho, na escola e em 
outras situações do cotidiano. Um dos objetivos da Aprendizagem Motora é 
investigar os fatores que influenciam a aquisição de habilidades motoras e também 
como se apropriar desses fatores para que o processo de ensino aprendizagem seja 
mais eficiente. Dessa forma, o conhecimento sobre a aprendizagem motora pode 
contribuir efetivamente na forma como o professor planeja e conduz suas aulas e 
intervenções. Posto isso, o objetivo do presente estudo foi investigar o conhecimento 
dos alunos e professores de Educação Física em suas intervenções. Um 
questionário com 20 perguntas foi elaborado para este fim. O instrumento foi dividido 
em duas partes, sendo que a primeira parte constava com questões para a 
identificação dos respondentes e a segunda parte com questões que avaliavam o 
conhecimento dos indivíduos sobre os temas da Aprendizagem Motora e sua 
aplicabilidade. Foram obtidas 218 respostas, porém apenas 141 voluntários 
prosseguiram para a segunda parte. Como resultado, os respondentes tiveram 
dificuldade na parte teórica sobre a Aprendizagem Motora, contudo se tratando das 
questões sobre a prática da Educação Física eles demonstraram facilidade em 
aplicar os fatores que afetam a aprendizagem motora, exceto se tratando de fatores 
que um professor manipula a respeito da prática para favorecer a aprendizagem e 
também sobre o feedback, entretanto não sabemos se os voluntários reproduzem 
esses fatores intuitivamente ou por realmente deterem esse conhecimento. 

Palavras-chave: Aprendizagem Motora. Habilidade Motora. Avaliação do 

Conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo da vida um indivíduo passa por inúmeras alterações em seu 

comportamento, como as modificações na fala, nas relações afetivas e as alterações 

motoras. Segundo Araújo et al. (2012), as habilidades motoras abrangem um amplo 

grupo de movimentos direcionados a metas, destacando-se as habilidades 

posturais, para manter o corpo em orientações específicas em relação ao ambiente; 

as habilidades locomotoras relacionadas ao deslocamento do corpo e as habilidades 

manipulativas para explorar e interagir com os objetos no ambiente.Sabe-se que o 

ser humano executa essas habilidades em variados contextos, como no esporte, no 

trabalho, na escola, e em outras situações do cotidiano.  

A Aprendizagem Motora, como área de estudo, investiga os fatores que auxiliam no 

processo de aprendizagem das habilidades (UGRINOWITSCH; BENDA, 2011). 

Dentre os fatores destaca-se a forma de se estruturar a prática, que pode ocorrer 

pela prática constante, na qual o aprendiz pratica apenas uma habilidade, ou pela 

prática variada de duas ou mais habilidades em uma mesma sessão de prática. A 

prática variada em blocos que consiste na prática de blocos de tentativas de cada 

uma das habilidades a serem aprendidas, ou seja, o aprendiz executa todas as 

tentativas de uma habilidade antes de se iniciar um novo bloco de tentativas de outra 

habilidade (ex.: AAABBBCCC). Já a prática variada aleatória consiste em praticar as 

habilidades em uma ordem não sistemática para o praticante, de modo que haja 

uma constante mudança de habilidade a cada nova tentativa (ex.: ABCBCACAB) 

(LAGE et al., 2011). 

Um segundo fator que também influencia a aprendizagem é a forma como o 

conteúdo é transmitido: através da instrução verbal e da demonstração. A instrução 

verbal engloba informações sobre a meta e a especificação da tarefa, isto é, “o que 

fazer”, e o modo de execução da tarefa, “como fazer” (TANI, 1989). A demonstração 

acontece pela demonstração de um modelo. De acordo com Tonello e Pellegrini 

(1998), durante a demonstração, os observadores tendem a codificar, classificar e 

reorganizar os elementos da tarefa em esquemas familiares, para recordar mais 

facilmente, e assim, a explicação por modelo pode ser frequentemente utilizada 

como estratégia de aprendizagem de novas habilidades motoras. Desta forma, é 
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interessante que o professor saiba transmitir informações rápidas e precisas fazendo 

uso de instrução e demonstração para que os alunos não sejam confundidos antes 

de realizar a tarefa. A respeito da demonstração, é interessante que o professor a 

use como recurso para que os alunos tenham ideia da habilidade a ser executada, 

podendo ou o próprio professor ser o modelo, ou algum aluno com conhecimento da 

habilidade motora, ou mesmo fazer uso de vídeos, entre outras maneiras. 

Um terceiro fator, que influencia na aprendizagem de habilidades, é o Feedback, que 

é a informação sobre como está sendo executado o movimento, ou informações 

após a conclusão do movimento que permitem ao aprendiz avaliar se o movimento 

executado alcançou ou não o objetivo almejado (TANI; JUNIOR; GOMES, 2005). De 

acordo com Corrêa et al. (2005), o Feedback pode ser classificado como: o 

Feedback intrínseco, que é a informação sensorial que surge naturalmente da 

produção do movimento, e o Feedback extrínseco, que refere-se a uma informação 

sobre o movimento, a qual é fornecida como um complemento ao Feedback 

intrínseco. Existem dois tipos de Feedback extrínseco, o Conhecimento de 

Performance (CP) e o Conhecimento de Resultado (CR). O CR traz informações 

sobre o efeito do movimento no meio ambiente, isto é, o resultado do movimento em 

relação ao objetivo a ser alcançado, e o CP traz informações sobre o movimento, ou 

seja, como o movimento está sendo e/ou foi executado (TANI, 1989).  

A partir do exposto, é possível perceber que o conhecimento sobre a aprendizagem 

motora pode contribuir efetivamente na forma como o professor planeja e conduz as 

suas aulas e suas intervenções. Levando em conta essa afirmação, o objetivo deste 

estudo foi investigar o conhecimento dos alunos e professores de Educação Física 

em suas intervenções.  
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2 MÉTODO 

 

Para este estudo, foi elaborado um questionário com a finalidade de analisar os 

conhecimentos de professores e alunos de Educação Física a respeito dos temas 

relacionados à Aprendizagem Motora.  

O questionário foi composto por 20 questões, sendo que as seis primeiras perguntas 

eram para a identificação profissional dos participantes, e as questões seguintes 

eram para a análise dos conhecimentos específicos sobre a Aprendizagem Motora. 

Os voluntários foram convidados para participar desta pesquisa através das redes 

sociais e e-mails, em que recebiam um convite contendo informações à cerca dos 

objetivos da pesquisa juntamente com um link que os redirecionava para a página 

do questionário.  

Para este questionário foi utilizado um programa online específico para esta 

finalidade, em que independente da área é possível construir um questionário e no 

final da elaboração é gerado um link, o site é denominado SurveyMonkey. 

Para esta pesquisa foram obtidos 218 questionários respondidos e a análise dos 

dados, por meio de frequência relativa de resposta, foi fornecida pelo próprio site. 
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3 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos advêm de 218 respostas à cerca do questionário, porém na 

segunda parte, em que as questões aprofundavam na temática da Aprendizagem 

Motora, houve algumas desistências (77 paticipantes). Entretanto, se tratando da 

primeira parte do questionário em que os respondentes eram identificados, 59,17% 

deles são graduados em Educação Física e 40,83% ainda estudam (GRÁFICO 1). 

 

GRÁFICO 1 – Qual seu nível de formação para atuação na área de Educação 

Física? 

 

 

Destes graduados, considerando um total de 100%, 40,28% são formados nas duas 

modalidades, a saber, Bacharelado e Licenciatura, 31,25% apenas em Bacharelado 

e 28,47% apenas em Licenciatura (GRÁFICO 2). Sendo que, a maior parte dos 

graduados, 52,24%, são formados a menos de 5 anos (GRÁFICO 3).  



8 
 

GRÁFICO 2 – Se graduado, qual a modalidade? 

 

GRÁFICO 3 – Se você é graduado, há quanto tempo atua na Educação Física? 

 

 

Quanto ao total de estudantes, considerando 100%, 46,43% dos respondentes estão 

fazendo Bacharelado, 35,71% estão na Licenciatura, e os demais, 17,86% estão se 

formando em ambas as modalidades (GRÁFICO 4).  
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GRÁFICO 4 – Se, ainda estudante, qual a modalidade? 

 

 

Finalizando a primeira parte do questionário, do total de respostas obtidas, 91,28% 

dos respondentes afirmaram que estudaram ou estudam algum conteúdo referente 

às disciplinas de aprendizagem motora ou comportamento motor (GRÁFICO 5).  

 

GRÁFICO 5 – Você já estudou, ou estuda durante a graduação algum conteúdo 

referente às disciplinas aprendizagem motora ou comportamento motor? 

 



10 
 

 

Os respondentes, 96,33%, também afirmaram que sabiam o que é aprendizagem 

motora (Gráfico 6) e é a partir das respostas destes que serão apresentados os 

resultados da segunda parte do questionário, pois para aqueles que responderam 

que não sabem o que é aprendizagem motora, 3,67%, o questionário foi 

automaticamente finalizado.  

 

GRÁFICO 6 – Você sabe o que é aprendizagem motora? 

 

Dando sequência ao questionário, a partir da questão de número 7, as perguntas se 

tornam objetivas a respeito da Aprendizagem Motora, portanto o número de 

respondentes diminuiu devido àqueles que afirmaram que não sabem o que é 

aprendizagem motora, mas também aconteceu que algumas pessoas não 

concluíram a segunda parte, ou seja, houve desistência de 77 participantes.   

Então, a questão 7 é com relação a conceituação, assim perguntando sobre o que é 

aprendizagem motora e contendo nas alternativas conceitos de Desenvolvimento 

Motor, Aprendizagem Motora e Controle Motor. Porém, 42,55% das respostas 

afirmaram que todas as alternativas se referiam a conceitos de Aprendizagem 

Motora, 27,66% responderam corretamente o conceito de Aprendizagem Motora, 

19,86% escolheram o conceito de Desenvolvimento Motor, 5,67% e 4,26% 
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marcaram, respectivamente, o conceito de Controle Motor e que nenhuma das 

alternativas conceituava Aprendizagem Motora (Gráfico 7). 

GRÁFICO 7 – O que é aprendizagem motora? 

 

Na questão 8, haviam alternativas com teorias e modelos sobre o comportamento 

motor, mas duas delas são diretamente teorias da aprendizagem motora, a saber a 

Teoria de Esquema de Schmidt e a Teoria de Circuito Fechado de Adams. A 

intenção desta questão é investigar se os respondentes têm conhecimento de uma 

ou mais teorias da Aprendizagem Motora, porém as duas alternativas mais 

escolhidas foram a Teoria de Esquema de Schmidt e o Modelo da Ampulheta de 

Gallahue e Ozmun com 33,33% e 34,75%, respectivamente. A Teoria da 

Aprendizagem Social de Albert Bandura obteve 8,51% de escolhas e a Teoria do 

Circuito Fechado de Adams, 18,44%. E, nas alternativas de respostas como “todas 

as opções anteriores” e “nenhuma das opções anteriores”, a primeira alcançou 

23,40% e a segunda 4,96% (GRÁFICO 8). 
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GRÁFICO 8 – Das opções a seguir quais são as teorias e modelos que explicam 

aprendizagem motora?  

 

A próxima questão, 9, se tratou das fases da aprendizagem motora, em que havia 

um enunciado sobre uma das fases, e o respondente deveria marcar se a opção era 

relacionada a fase cognitiva, associativa ou autônoma. Quando o enunciado citava a 

fase cognitiva, 76,60% das respostas foram corretas, porém 17,73% escolheram a 

opção se referindo ao enunciado da fase associativa e 5,67% ao da fase autônoma. 

No texto sobre a fase autônoma, 55,32% marcaram corretamente, 35,46% optaram 

pela opção “fase associativa” e 9,22% marcaram como fase cognitiva. Por fim, 

quando a informação trazida era a respeito da fase associativa, 48,23% assinalaram 

a opção condizente ao enunciado, 39,01% como fase autônoma e 12,77% como 

fase cognitiva (GRÁFICO 9). 
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GRÁFICO 9 – De acordo com as fases da aprendizagem motora, relacione a 

primeira coluna com a segunda. 

 

A próxima pergunta, de número 10, questionava o voluntário sobre quais fatores o 

professor pode manipular para favorecer a aprendizagem motora de seus alunos. De 

acordo com as respostas obtidas, 37,59% afirmaram que “feedback extrínseco, 

observação, organização da prática e instrução verbal” são esses fatores. Alguns 

respondentes concluíram que “propriocepção, demonstração, feedback e 

organização da prática” sãos estes fatores manipuláveis com 17,73% das respostas. 

Com 19,15% das escolhas ficou a alternativa “prática mental, feedback extrínseco, 

demonstração e organização da prática”, sendo esta a resposta adequada para a 

questão. E, com 25,53% os respondentes afirmaram que “instrução verbal, feedback 

extrínseco, tato e organização da prática” seria a opção mais adequada (Gráfico 10).  
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GRÁFICO 10 – Quais fatores que o professor pode manipular para favorecer a 

aprendizagem motora dos seus alunos? 

 

As questões 11, 12 e 13 levavam os voluntários a relacionarem a primeira coluna 

com as seguintes habilidades: nadar 25 metros em uma raia, correr nas ruas, 

executar o tiro livre do basquetebol, correr e pular uma série de obstáculos, rebater 

uma bola de beisebol e posicionar uma peça no xadrez, com as classificações das 

habilidades motoras, sendo que na questão 11 era a classificação de habilidade 

motora grossa ou fina, na questão de número 12 a classificação das mesmas 

habilidades motoras, porém como discreta, seriada ou contínua, e, por último, na 

questão 13 classificá-las como habilidade motora aberta ou fechada. Então, na 

questão 11, 86,52% consideraram “nadar 25 metros em uma raia” como habilidade 

motora grossa e 13,48% como habilidade motora fina. Se tratando de “correr nas 

ruas”, 97,86% disseram que é uma habilidade motora grossa e 2,14% como 

habilidade motora fina. Em “executar o tiro livre do basquetebol”, para 44,29% dos 

respondentes é uma habilidade motora grossa e para 55,71% é uma habilidade 

motora fina. A opção “correr e pular uma série de obstáculos” é, para 80,85% dos 

respondentes, uma habilidade motora grossa, e para 19,15% uma habilidade motora 

fina. Respectivamente, 53,19% e 46,81%, consideraram habilidade motora grossa e 

fina para “rebater uma bola de beisebol”. Por fim, na habilidade motora “posicionar 

uma peça no xadrez”, 8,51% consideraram uma habilidade motora grossa e 91,49% 

uma habilidade motora fina (GRÁFICO 11).  
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Gráfico 11 – Relacione os exemplos da primeira coluna com os termos da segunda. 

 

Seguindo a mesma estrutura da questão anterior, a próxima questão, 12, é para 

classificar as habilidades em habilidade motora discreta, seriada ou contínua. 

Portanto, com relação a “nadar 25 metros em uma raia”, 75,18% afirmaram que é 

uma habilidade motora contínua, 17,73% como habilidade motora seriada e 7,09% 

como habilidade motora discreta. Quanto a “correr nas ruas”, 80,71% dos 

respondentes entenderam como habilidade motora contínua, mas 10,00% e 9,29% 

como habilidade motora seriada e discreta, respectivamente. No tocante a “executar 

o tiro livre do basquetebol”, 51,08% concluíram que é uma habilidade motora 

discreta, 40,29% como uma habilidade motora seriada e 8,63% como habilidade 

motora contínua. E quanto a “correr e pular uma série de obstáculos”, 79,14% 

entenderam como uma habilidade motora seriada, 17,27% como habilidade motora 

contínua e 3,60% como habilidade motora discreta. 60,14% sustentaram que 

“rebater uma bola de beisebol” é uma habilidade motora discreta, 25,36% é uma 

habilidade motora seriada e 14,49% é uma habilidade motora contínua. E, 

“posicionar uma peça no xadrez” foi classificada como habilidade motora discreta 

por 86,43% dos respondentes, 7,14% como habilidade motora contínua e 6,43% 

como habilidade motora seriada (GRÁFICO 12). 
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gráfico 12 – relacione os exemplos da primeira coluna com os termos da segunda. 
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Finalizando essas questões sobre classificação das habilidades motoras, tem a 

questão de número 13 em que os respondentes deveriam classificar as habilidades 

em habilidade motora aberta e habilidade motora fechada. Então, a habilidade 

“nadar 25 metros em uma raia” foi classificada como habilidade motora fechada por 

63,12% dos respondentes e 36,88% classificaram como habilidade motora aberta. E, 

“correr nas ruas” foi classificado como habilidade motora aberta por 75,71% dos 

voluntários e como habilidade motora fechada por 24,29%. Os respondentes 

afirmaram que “executar o tiro livre do basquetebol” é uma habilidade motora 

fechada, 74,47%, e os demais, 25,53% classificaram como habilidade motora 

aberta. E, quanto a “correr e pular uma série de obstáculos”, 55,32% sustentaram 

como uma habilidade motora aberta e 44,68% como habilidade motora fechada. De 

acordo com os respondentes, 57,45% entenderam a habilidade “rebater uma bola de 

beisebol” como habilidade motora aberta e 42,55% como uma habilidade motora 

fechada. Concluindo, a habilidade “posicionar uma peça no xadrez” foi considerada 

como uma habilidade motora fechada por 77,86% dos respondentes e 22,14% a 

consideraram como habilidade motora aberta (GRÁFICO 13). 

 

Gráfico 13 – Relacione os exemplos da primeira coluna com os termos da segunda. 
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A questão de número 14 é relacionada ao feedback, mais precisamente em como 

informar ao aluno sobre o padrão de movimento já executado, e por isso, 9,22% 

disseram que a maneira de informar sobre o padrão de movimento é “por meio de 

conhecimento de resultados”, enquanto que 17,73% entenderam que informar o 

aluno com o conhecimento de performance é a maneira correta, 23,40% acharam 

que “fornecer demonstração” é a maneira de feedback para um movimento já 

executado, e, concluindo, 49,65% dos respondentes afirmaram que todas as opções 

são próprias para informar um aluno sobre seu desempenho em uma aula de 

educação física (GRÁFICO14).  

 

Gráfico 4 – Durante a aula de Educação Física a maneira de informar sobre o 

padrão de movimento já executado é: 

 

Seguindo para a décima quinta questão, ela se trata de estrutura da prática, sendo 

que pergunta aos respondentes qual a melhor maneira de organizar a prática de 

uma ou mais habilidades motoras, e 9,22% afirmaram que “por meio de prática 

mental” é a melhor forma dessa organização, no entanto, 41,84% colocaram que 

“por meio da prática variada aleatória” é a melhor maneira, e 49,65% disseram que a 

maneira mais apropriada é “por meio da prática constante” e 4,26% “por meio da 

prática observacional” (GRÁFICO 15).  
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Gráfico 55 – Para a aprendizagem motora, qual a melhor forma de organizar a 
prática de uma ou mais habilidades motoras? 

 

Então, seguindo para a questão 16 que é referente a demonstração e a influência 

exercida por ela na aprendizagem. Por isso, 34,04% afirmaram que a demonstração 

“propicia ao aluno a possibilidade de corrigir a habilidade a partir de um modelo”, 

1,42% entenderam a demonstração como um fator de motivação para o aluno diante 

de uma nova habilidade, porém os respondentes que concluíram que a 

demonstração “permite a formulação de uma representação mental da ação a ser 

realizada” totalizaram 63,12%, e 1,42% não veem influência da demonstração na 

aprendizagem (GRÁFICO 16). 
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Gráfico 66 – Como a demonstração influencia a aprendizagem? 

 

De acordo com a próxima questão, 17, os respondentes deveriam afirmar que a 

prática mental é superior a qual ou quais condições de prática e 83,69% 

responderam que a prática mental é superior a “ausência de prática”, enquanto que 

7,80% afirmaram que é superior a “prática constante”, 6,38% a “prática em blocos” e 

2,13% disseram que a prática mental é superior se comparada a “prática aleatória” 

(GRÁFICO 17). 

Gráfico 77 – A prática mental é superior a qual ou quais condições? 
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E, como dentro de uma organização de prática de uma aula de Educação Física o 

professor pode se utilizar de métodos de prática pelo todo e pelas partes, a questão 

18 se refere a essa temática. Sendo assim, 54,61% sustentaram que “para tarefas 

com alta complexidade e baixa organização é indicado usar a prática pelas partes”, 

15,60% das respostas relatam que “para tarefas com alta complexidade e alta 

organização é indicado usar a prática pelo todo”, outros 7,80% afirmaram que “para 

tarefas com alta organização e baixa complexidade é indicado usar a prática mista”, 

enquanto que 21,99% disseram que nenhuma das opções anteriores estava correta 

(GRÁFICO 18).  

Gráfico 88 – Com relação à aprendizagem e utilizando os métodos de prática pelo 

todo e prática pelas partes o que é correto dizer? 

 

Finalizando as questões objetivas sobre fatores da aprendizagem motora, a 

penúltima questão refere-se a instrução verbal e a melhor maneira de fornecê-la, e 

60,28% dos respondentes concluíram que “utilizar frases curtas e concisas a 

respeito da meta da habilidade, ou seja, usar pistas verbais” é a melhor forma de 

fornecer instrução verbal, não obstante, 36,17% afirmaram que fornecer instrução 

verbal antes, durante e após a execução da habilidade é a maneira mais apropriada, 

2,84% disseram que apropriado é “fornecer várias informações a respeito do erro do 

aprendiz, e por fim, 0,71% entenderam que “fornecer informações demasiadas para 
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o aluno durante a prática da habilidade” é o melhor caminho para o fornecimento da 

instrução verbal (GRÁFICO 19).  

 

Gráfico 99 – Dentre as alternativas a seguir, qual é a melhor maneira de fornecer 

uma instrução verbal? 

 

Dado o exposto, após as questões específicas sobre a aprendizagem motora, a 

última pergunta do questionário, de número 20, era a respeito se o respondente 

acha que os conhecimentos sobre aprendizagem motora são importantes para a 

prática do professor de Educação Física ou não, então 86,52% consideraram de 

muita importância, 12,06% afirmaram que esses conhecimentos são importantes e 

1,42% vêem pouca importância nesses conhecimentos (GRÁFICO 20).  

 

Gráfico 20 – Para você, os conhecimentos sobre aprendizagem motora são 

importantes para a prática do professor de Educação Física? 
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4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar o conhecimento dos alunos e 

professores de Educação Física em suas intervenções, a partir daí foram analisadas 

as respostas daqueles que afirmaram que sabem o que é aprendizagem motora, 

pois, como dito anteriormente, para aqueles que responderam “não” se sabiam o 

que é aprendizagem motora o questionário foi finalizado automaticamente. 

Tomando como partida aquelas questões que os participantes tiveram facilidade em 

responder, inicia-se a discussão com a questão de número 9, que foi fundamentada 

segundo o modelo de três estágios de Fitts e Posner apresentado em 1967 segundo 

Magill (2000). Nota-se, pelos resultados, que os questionados, de maneira geral, 

souberam responder corretamente à cerca dos estágios de aprendizagem, mas 

também vale ressaltar que o professor deve pensar esses estágios como trechos de 

um continuum de tempo de prática, pois a mudança de estágios é gradual e não 

ocorrem desvios abruptos entre eles (MAGILL, 2000). 

Assim como na questão 9, é notório certa facilidade em também responder as 

perguntas relacionadas a classificação das habilidades motoras, em que segundo 

Magill (2000) essa abordagem de classificação consiste em categorizar as 

habilidades motoras pelo que elas têm em comum, sendo assim, na questão de 

número 11 foi construída segundo a dimensão da musculatura envolvida, ou seja, 

tornando a divisão das habilidades motoras em grossa ou fina. A próxima questão, 

12, foi elaborada de acordo com a diferença entre os movimentos em relação ao 

início e fim da ação, isto é, de acordo com os movimentos a habilidade motora é 

classificada em discreta, seriada ou contínua. Por fim, a última questão sobre as 

classes de habilidades motoras, de número 13, é pautada segundo a estabilidade do 

ambiente, dividindo as habilidades motoras em fechada ou aberta. O conhecimento 

acerca das classificações das habilidades parece ter um papel importante na 

qualidade da atuação do professor de Educação Física, tendo em vista que a forma 

como o planejamento e a execução das habilidades ocorre está estreitamente 

relacionado às características da habilidade. 
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Os respondentes também tiveram uma frequência alta de acerto na maioria das 

questões que se referiam à prática da intervenção da Educação Física, por exemplo, 

como na questão de número 16 em que 63,12% responderam corretamente que a 

demonstração “permite a formulação de uma representação mental da ação a ser 

realizada” corroborando com Tani et al. (2011) que sustentam que a demonstração 

possibilita ao aprendiz a obtenção de informações sobre a natureza da tarefa a ser 

realizada, focando na informação sobre o “como fazer”, sendo assim é um 

instrumento importante para um professor utilizar durante a prática de suas aulas 

independente do contexto, seja na escola ou em outros ambientes. Dentro das 

questões sobre a prática do professor em que os voluntários tiveram nítida 

facilidade, está a questão sobre a prática mental, 17, em que 83,69% afirmaram que 

a prática mental, ou seja, a recapitulação cognitiva de uma habilidade física 

(FONSECA et al., 2008) é superior do que a ausência de prática, sendo que uma 

das teorias que sustentam os estudos sobre prática mental é a Teoria da 

Aprendizagem Simbólica que segundo Fonseca et al. (2008), afirma que o processo 

de imaginação pode funcionar como um sistema codificador para ajudar as pessoas 

a entenderem e adquirirem melhores padrões de movimento. E, por fim, as outras 

duas questões em que aparentemente os respondentes tiveram facilidade em 

acertar, a saber, as questões 18 e 19, a primeira se refere à prática pelo todo ou 

pelas partes, pois 54,61% chegaram a conclusão correta de que para tarefa com alta 

complexidade e baixa organização é mais apropriado utilizar do método de prática 

pelas partes, portanto cabe ao professor de Educação Física utilizar um método 

mais eficiente de acordo com a habilidade a ser ensinada, seja a prática pelo todo 

ou pelas partes. E a segunda é relacionada a instrução verbal, em que 60,28% dos 

respondentes afirmaram corretamente que “utilizar frases curtas e concisas a 

respeito da meta da habilidade, ou seja, pistas verbais” é a melhor maneira de 

fornecer instrução verbal a um aprendiz, então o professor deve se conter em passar 

informação demasiada ou pouquíssima informação para não afetar o entendimento 

do aprendiz a respeito do objetivo da habilidade, e sim passar a informação que 

chame a atenção do aluno para o que é relevante sobre a habilidade (MAGILL, 

2000). 

Contudo, os respondentes tiveram dificuldades em relação a conceitos sobre a área 

do Comportamento Motor, pois na questão 7 haviam 3 alternativas com conceitos de 
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Desenvolvimento Motor, Aprendizagem Motora e Controle Motor, também mais duas 

alternativas, sendo uma “todas as opções anteriores” e a outra “nenhuma das 

opções anteriores”, porém a alternativa que houve destaque em relação as 

respostas dos voluntários é “todas as opções anteriores”, ou seja, 42,55% entendem 

que todos os conceitos se referem a Aprendizagem Motora. Uma situação um pouco 

parecida é a da questão seguinte, 8, pois nesta questão era permitido escolher duas 

alternativas à cerca de teorias que explicam a aprendizagem motora, mas as duas 

opções destacadas foram Teoria de Esquema de Schmidt (alternativa correta) e 

Modelo da Ampulheta de Gallahue e Osmuz (alternativa errada), com 

respectivamente 33,33% e 34,75%, mas no lugar do modelo da ampulheta deveria 

vir a Teoria do Circuito Fechado de Adams, porém alcançou apenas 18,44% das 

respostas. Outra questão que demonstrou certa dificuldade por parte dos voluntários 

devido às respostas é a questão de número 10, pois sobre os fatores que o 

professor pode manipular para favorecer o aprendizado dos alunos, a resposta 

apropriada é “prática mental, feedback extrínseco, demonstração, organização da 

prática”, no entanto obteve apenas 19,15% das respostas, mas a alternativa mais 

escolhida alcançou 37,59%, isto é, a resposta “feedback extrínseco, observação, 

organização da prática, instrução verbal”, porém a observação não é um fator 

manipulável. E a última questão que gerou dificuldade nos respondentes é a de 

número 14, que se trata sobre o feedback, e mais precisamente indagava sobre a 

melhor maneira de fornecê-lo sobre o padrão de movimento já executado, ou seja, a 

característica do movimento, portanto o conhecimento de performance é a melhor 

maneira, mas esta recebeu apenas 17,73%. E 49,65% afirmaram ser “todas as 

opções acima”, a saber, conhecimento de resultado, conhecimento de performance 

e demonstração são as maneiras de informar sobre as características do movimento 

realizado.  

Por fim, apenas uma questão não gerou um padrão nas respostas, pois na décima 

quinta pergunta sobre qual a melhor forma de organizar a prática de uma ou mais 

habilidades motoras dentro da aprendizagem motora, 41,84% dos respondentes 

afirmaram ser por meio da prática variada aleatória e 49,65% disseram ser por meio 

da prática constante. Sendo a organização de prática um dos fatores mais 

importantes na aprendizagem motora (LAGE et al., 2011) seria esperado uma maior 

frequência de acertos. 
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E, concluindo o questionário, 86,52% dos respondentes afirmaram que a 

aprendizagem motora é muito importante para a intervenção em educação física.   
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o público respondente desta pesquisa possui dificuldades na parte 

teórica sobre a Aprendizagem Motora, porém, no tocante ao dia a dia de um 

professor de Educação Física, os respondentes demonstraram facilidade em 

reproduzir os fatores que influenciam na aprendizagem motora, exceto se tratando 

de fatores que um professor manipula a respeito da prática para favorecer a 

aprendizagem e também sobre o feedback, entretanto não sabemos se os 

voluntários os reproduzem intuitivamente ou por realmente deterem esse 

conhecimento.   
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APÊNDICE A – Questionário elaborado com intuito de avaliar o nível de 
conhecimento        de alunos e professores de Educação Física sobre temas da 
aprendizagem motora. 

Conhecimento dos professores e alunos de educação física sobre a 
aprendizagem motora 

 
Agradecemos a sua participação. Esse questionário faz parte de um trabalho de conclusão de curso 

de Educação Física da UFMG. O objetivo é analisar o nível de conhecimento dos professores e 

alunos de educação física sobre temas relacionados à aprendizagem motora. O anonimato é 

garantido a todos os participantes; nenhum nome será identificado ou apresentado na pesquisa! 
 

 

Por favor, responda as questões sem nenhuma consulta. 
 

Q1: Qual seu nível de formação para atuação na área de Educação Física? 

• Estudante 

• Graduado 

 

Q2: Se graduado, qual a modalidade? 

• Bacharelado 

• Licenciatura 

• Ambos  
 
Q3: Se, ainda estudante, qual a modalidade? 

• Bacharelado 

• Licenciatura 

• Ambos 
 
Q4: Se você é graduado, há quanto tempo atua na Educação Física? 

• Menos de 5 anos 

• Mais de 5 anos 

• Mais de 10 anos 
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Q5: Você já estudou, ou estuda durante a graduação algum conteúdo referente 
às disciplinas aprendizagem motora ou comportamento motor? 

• Sim  

• Não 
 

Q6: Você sabe o que é aprendizagem motora? 

• Sim 

• Não 
 
Q7: O que é aprendizagem motora? 

• Aquisição de competências em uma variedade de domínios interrelacionados 

que compõem o desenvolvimento humano. 

• Uma alteração na capacidade da pessoa em desempenhar uma habilidade, 

que deve ser inferida como uma melhoria relativamente no desempenho, 

devido à prática ou à experiência. 

• Processo de regulação ou orientação dos mecanismos essenciais para a 

execução do movimento. 

• Todas as opções anteriores. 

• Nenhuma das opções anteriores. 
 

Q8: Das opções a seguir quais são as teorias e modelos que explicam 
aprendizagem motora? 

• Teoria de Esquema de Schmidt. 

• Modelo da Ampulheta de Gallahue e Ozmun. 

• Teoria da Aprendizagem Social de Albert Bandura. 

• Teoria do Circuito Fechado de Adams. 

• Todas as anteriores.  

• Nenhuma das anteriores. 
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Q9: De acordo com as fases da aprendizagem motora, relacione a primeira 
coluna com a segunda. 
 
 

1. Fase Cognitiva (  ) As principais características do 

estágio inicial da aprendizagem são a 

ocorrência de um grande número de 

erros e muita variabilidade na 

“performance”. 

2. Fase Associativa (  ) Este estágio é atingido quando o 

indivíduo já consegue realizar outra 

tarefa simultânea, e, além disso, já pode 

detectar e corrigir seus próprios erros. 
3. Fase Autônoma (  ) Neste estágio, os erros são em 

menor número e tendem a ocorrer nos 

detalhes das habilidades, pois após um 

certo período de prática, o indivíduo já é 

capaz de realizar a atividade com mais 

facilidade, dominando a mecânica básica 

do movimento.  

 
Q10: Quais fatores que o professor pode manipular para favorecer a 
aprendizagem motora dos seus alunos? 

• Feedback extrínseco, observação, organização da prática, instrução verbal. 

• Propriocepção, demonstração, feedback, organização da prática. 

• Prática mental, feedback extrínseco, demonstração, organização da prática. 

• Instrução verbal, feedback extrínseco, tato, organização da prática. 
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Q11: Relacione os exemplos da primeira coluna com os termos da segunda. 

 Habilidade motora grossa Habilidade motora fina 
Nadar 25 metros em uma 
raia 

                (   )                 (   ) 

Correr nas ruas                 (   )                 (   ) 
Executar o tiro livre do 
basquetebol 

                (   )                 (   ) 

Correr e pular uma série 
de obstáculos 

                (   )                 (   ) 

Rebater uma bola de 
beisebol 

                (   )                 (   ) 

Posicionar uma peça de 
xadrez  

                (   )                 (   ) 

 
 
Q12: Relacione os exemplos da primeira coluna com os termos da segunda. 

 Habilidade motora 
discreta 

Habilidade motora 
seriada  

Habilidade motora 
contínua 

Nadar 25 metros 
em uma raia 

            (   )             (   )              (   ) 

Correr nas ruas             (   )             (   )             (   ) 
Executar o tiro livre 
do basquetebol 

            (   )             (   )             (   ) 

Correr e pular uma 
série de obstáculos 

            (   )             (   )             (   ) 

Rebater uma bola 
de beisebol 

            (   )             (   )             (   ) 

Posicionar uma 
peça do xadrez 

            (   )             (   )             (   ) 

 
 
Q13: Relacione os exemplos da primeira coluna com os termos da segunda. 

 Habilidade motora aberta Habilidade motora 
fechada 

Nadar 25 metros em uma 
raia  

               (   )                   (   ) 

Correr nas ruas                (   )                   (   ) 
Executar o tiro livre do 
basquetebol  

               (   )                   (   ) 

Correr e pular uma série 
de obstáculos 

               (   )                   (   ) 

Rebater uma bola de 
beisebol 

               (   )                   (   ) 

Posicionar uma peça do 
xadrez  

               (   )                   (   ) 
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Q14: Durante a aula de Educação Física a maneira de informar sobre o padrão 
de movimento já executado é: 

• Por meio de conhecimento de resultados. 

• Por meio de conhecimento de performance (desempenho). 

• Fornecer demonstração. 

• Todas as opções acima. 
 
Q15: Para a aprendizagem motora, qual a melhor forma de organizar a prática 
de uma ou mais habilidades motoras? 

• Por meio da prática mental. 

• Por meio da prática variada aleatória. 

• Por meio da prática constante. 

• Por meio da prática oservacional. 

 

Q16: Como a demonstração influencia a aprendizagem? 

• Propicia ao aluno a possibilidade de corrigir a habilidade a partir de um 

modelo. 

• Reforçando a motivação do aluno diante de uma nova habilidade. 

• Permite a formulação de uma representação mental da ação a ser realizada. 

• A demonstração não influencia a aprendizagem. 

 

Q17: A prática mental é superior a qual ou quais condições? 

• Prática constante. 

• Prática aleatória. 

• Ausência de prática. 

• Prática em blocos. 
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Q18: Com relação à aprendizagem e utilizando os métodos de prática pelo todo 
e prática pelas partes o que é correto dizer? 

• Para tarefas com alta organização e baixa complexidade é indicado usar a 

prática mista. 

• Para tarefas com alta complexidade e baixa organização é indicado usar a 

prática pelas partes. 

• Para tarefas com alta complexidade e alta organização é indicado usar a 

prática pelo todo. 

• Nenhuma das anteriores. 

 

Q19: Dentre as alternativas a seguir, qual é a melhor maneira de fornecer uma 
instrução verbal? 

• Fornecer várias informações a respeito dos erros do aprendiz. 

• Fornecer antes, durante e após a execução da habilidade. 

• Fornecer informações demasiadas para o aluno durante a prática da 

habilidade. 

• Utilizar frases curtas e concisas a respeito da meta da habilidade, ou seja, 

pistas verbais.  

 

Q20: Para você, os conhecimentos sobre aprendizagem motora são 
importantes para a prática do professor de Educação Física? 

Pouco importante Importante  Muito importante 
(   ) (   ) (   ) 
 

 
 
 


