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RESUMO 

 

O caminho percorrido pela Educação Física nos últimos anos tem trazido para área 

um grande avanço na produção de conhecimentos tanto em aspectos quantitativos 

quanto qualitativos. Isso garantiu à área um espaço legitimado dentro das 

universidades que tem possibilitado a formação de profissionais em uma perspectiva 

mais cientifica, dando bases concretas para o ensino das habilidades motoras que 

antes eram pautadas no empirismo e na experiência vivida pelo professor. 

Considerando tais aspectos, o objetivo do presente estudo foi de analisar como os 

docentes das disciplinas “Princípios das Práticas Esportivas Coletivas”, e “Princípios 

das Práticas Esportivas Individuais” do curso de bacharelado de Educação Física 

sistematizam e aplicam em sua prática pedagógica os conhecimentos produzidos 

pela área de Aprendizagem Motora. Para alcançar os objetivos do presente estudo 

foi utilizado um checklist para observação de conteúdos relativos à Aprendizagem 

Motora e um diário de campo para anotações que possibilitaram uma descrição 

detalhada das aulas. Por fim, pela natureza qualitativa do estudo foi utilizado para a 

análise de dados uma narrativa analítica dos dados registrados no checklist e no 

diário de campo que nos proporcionou concluir que há a existência das variáveis: 

42% de demonstração com 100% de modelo habilidoso; 31%  de instrução verbal; 

27% pistas verbais; 66% de conhecimento de desempenho; 44% de conhecimento 

de resultado; 57% de conhecimento descritivo; 43% de conhecimento prescritivo; 

57% de prática constante; 43% prática em blocos; 100% de prática maciça; 83% do 

método todo e; 17% do método por partes. Considerando que algumas das 

aplicações dessas variáveis encontraram respaldo na literatura e outras não. 

 

Palavras-chave: Saberes; Habilidade Motora; Ensino Superior. 
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ABSTRACT 

 

The track record of physical education in recent years has brought to the area a 

major breakthrough in the production of knowledge in both quantitative and 

qualitative aspects. This ensured the area a legitimate space within universities that 

has enabled the training of professionals in a more scientific perspective, with 

concrete foundations for the teaching of motor skills that were previously ruled on 

empiricism and experience by the teacher. Considering these aspects, the objective 

of this study was to examine how teachers of subjects "Principles of team sports," 

and "Principles of Practical Individual Sports" the course of Bachelor of Physical 

Education systematize and apply in their practice the knowledge produced the area 

of Motor Learning. To achieve the objectives of this study used a checklist to observe 

contents related to motor learning and a field diary notes that allowed for a detailed 

description of the classes. Finally, the qualitative nature of the study was used for 

data analysis an analytical narrative of the data recorded in the checklist and field 

diary that brought us to conclude that there is the existence of variables in the 

teaching process, however, in some cases their uses are not supported in the 

literature leading to a false teacher learning perspective. . Finally, the qualitative 

nature of the study was used for data analysis an analytical narrative of the data 

recorded in the checklist and field diary that brought us to conclude that there is the 

existence of variables: 42% to 100% demonstration model of skilled , 31% of verbal 

instruction, verbal cues 27% and 66% knowledge of performance, 44% knowledge of 

results, 57% knowledge descriptive, prescriptive knowledge 43%, 57% of constant 

practice, 43% practice in blocks; massive 100% practice, 83% each and the method, 

the method for 17% share. Whereas a number of applications of these variables 

found support in the literature and others not. 

 

Key Words: Knowledge; Motor Skills; Higher Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Embora ensinar possa parecer algo fácil aos olhos de muitas pessoas 

(RANGEL et al., 2005), compreende-se que sistematizar conteúdos não seja 

algo simples para os professores (IMPOLCETTO, 2007) quando  levado em 

consideração  a quantidade de aulas que estes tem de planejar e ministrar 

(RANGEL et al., 2005) e as condições de formação e de trabalho as quais são 

submetidos (DARIDO; JÚNIOR, 2007). Deveria haver, portanto, um grande 

envolvimento teórico na ação docente. No entanto, não é o que observamos, 

como pode ser comprovado nos trabalhos de Gaspari et al. (2006) e Barroso e 

Darido (2010), cujos resultados não apontaram evidências concretas de que os 

professores tenham buscado conhecimentos científicos para orientar sua prática 

pedagógica (DARIDO, 2008) de forma a propor nela um novo olhar sobre o 

ensino-aprendizagem do movimento (RODRIGUES; DARIDO, 2008). 

Observa-se nesses aspectos, a formação de um profissional com uma 

ênfase ainda esportiva, ligada ao rendimento máximo e na seleção dos mais 

habilidosos (DARIDO, 2008) sem, contudo, considerar como ocorre o processo 

de aprendizagem motora ou os procedimentos de como se adquire uma 

habilidade motora. O processo quase sempre se baseia na vivência prática do 

próprio professor (BETTI, 1996). 

Na escola, o processo de ensino de habilidades motoras se sustenta na 

repetição do gesto esportivo, sem considerar, necessariamente, com os 

aspectos e variáveis que podem interferir no processo de aprendizagem. O 

mesmo pode ser observado, segundo Tani (1996 a), sem grandes modificações 

nos cursos de formação profissional em Educação Física onde o processo de 

ensino de habilidades motoras têm se resumido apenas a simples reprodução 

do movimento, apoiada em experiência, intuição e senso comum do docente. 

Neste contexto, em principio, parece ser difícil diferenciar, uma aula 

prática de voleibol, por exemplo, desenvolvida num curso de preparação 

profissional de uma disciplina curricular de Educação Física em escolas de 



10 

 

 

primeiro e segundo graus, mesmo contando com a oferta de disciplinas no curso 

superior que fomentam o conhecimento relativo à aquisição de habilidades 

motoras assim como o aumento da produção de conhecimento da área de 

aprendizagem motora. Considerando esses aspectos questionamos se os 

professores fazem o uso ou não das variáveis da Aprendizagem Motora na sua 

intervenção pedagógica. 

Acreditamos desta forma, ser plenamente justificável a realização de 

estudos que se propõem a investigar a maneira como os professores 

universitários sistematizam seus saberes, e quais os conhecimentos científicos 

que eles utilizam para ensinar as habilidades motoras considerando a escassez 

de estudos envolvendo essa temática no âmbito do ensino superior, a fim de 

esclarecer se há referencial teórico cientifico por parte dos professores 

universitários no que tange o ensino de habilidades motoras, , lidado com as 

seguintes hipóteses:  

a) de que os docentes de ensino superior responsáveis pelas disciplinas 

de caráter prático e esportivo utilizarão comumente dos conteúdos e variáveis 

da aprendizagem motora no desenvolvimento de seu conteúdo;  

b) de que os docentes de ensino superior responsáveis pelas disciplinas 

de caráter pratico e esportivo utilizarão comumente dos conteúdos e variáveis 

da aprendizagem motora no desenvolvimento de seu conteúdo, sem a 

compreensão da área ou;  

c) de que os docentes de ensino superior responsáveis pelas disciplinas 

de caráter pratico e esportivo não se utilizarão dos conteúdos e variáveis da 

aprendizagem motora no desenvolvimento de seu conteúdo de que os docentes 

utilizam e compreendem.   

 

Assim, tivemos como objetivo para o presente estudo analisar como os 

docentes das disciplinas “Princípios das Práticas Esportivas Coletivas”, e 

“Princípios das Práticas Esportivas Individuais” do curso de bacharelado de 

Educação Física sistematizam e aplicam em sua prática pedagógica os 

conhecimentos produzidos pela área de Aprendizagem Motora. A escolha por 

nortear este estudo através das variáveis da área de Aprendizagem Motora seu 
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deu pelo aspecto que as mesas são pontos determinante para que se possa 

ensinar uma determinada modalidade de formar a poder avaliar se houve ou 

não retenção por parte dos alunos. O objetivo do presente estudo foi analisar 

como os docentes das disciplinas “Princípios das Práticas Esportivas Coletivas”, 

e “Princípios das Práticas Esportivas Individuais” do curso de bacharelado de 

Educação Física sistematizam e aplicam em sua pratica pedagógica os 

conhecimentos produzidos pela área de Aprendizagem Motora. Os objetivos 

específicos foram verificar se os docentes do ensino superior utilizam e 

contextualizam, em sua pratica pedagógica, as variáveis de Aprendizagem 

Motora; verificar quais variáveis da Aprendizagem são utilizadas no 

desenvolvimento do conteúdo prático das disciplinas pedagógicas ofertadas no 

ensino superior e quantificar o numero e frequência das variáveis de 

aprendizagem motora no desenvolvimento do conteúdo pratico das disciplinas 

pedagógicas ofertadas no ensino superior. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Formação profissional em Educação Física: um breve panorama  

 

 

A formação profissional é um conceito que tem evoluído bastante nas 

últimas décadas. De um modo geral, as transformações ocorridas podem ser 

identificadas na evolução dos elementos que constituem o próprio conceito, 

essencialmente a população atingida (NASCIMENTO, 2006). Especificamente 

na área de Educação Física o mercado de trabalho apresenta-se bastante 

dinâmico exigindo dos profissionais a aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades para um melhor desempenho (FEITOSA; NASCIMENTO, 2006). 

Nessa luta pela obtenção desse novo espaço a implantação do curso de 

Bacharelado não significou só o mercado de trabalho, mas, principalmente, o 

reconhecimento da Educação Física na Universidade como uma área de 

conhecimento próprio (NETO; CESANA; SILVA, 2006). 

 Contudo, isso coloca um problema para a Educação Física, pois 

“melhorar qualitativamente” uma determinada prática profissional-pedagógica 

pode ser diferentemente entendido por diferentes professores (BETTI, 2006), 

pois o curso superior de Educação Física em função dos seus componentes 

históricos esteve sempre atrelado à licenciatura, ou seja, a formação de 

professores (NASCIMENTO, 2006). No entanto, a preparação dos profissionais 

da área não é responsabilidade exclusiva do sistema universitário, ela pode ser 

realizada tanto por instituições federativas quanto pelas próprias instituições de 

trabalho (NASCIMENTO, 2006) desde que demonstre racionalmente as 

escolhas das instituições federativas e de trabalho, de forma que explicite por 

que uma escolha é melhor que a outra (BETTI, 2006). 

Com uma gênese de um modelo pautado no conhecimento cientifico 

(PEREIRA; HUNGER; NETO, 2006) e o envolvimento dos profissionais da área 

no debate deste tema, traz em parte o reconhecimento de um estado de 

“vigilância critica” por parte dor profissionais da área (NASCIMENTO, 2006), e 

demonstra que os profissionais sentem-se capazes de apontar o que está mal 
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ou faz falta (NASCIMENTO, 2006).  

Tais afirmativas ganham respaldo em estudo desenvolvido por Feitosa e 

Nascimento (2006) onde apontam o comprometimento profissional, o 

comportamento de crítica e autocrítica, atitudes de liderança, confiança e 

entusiasmo e, principalmente demonstras postura ética como às competências 

que atingiram o consenso entre os investigados. Além demonstrarem uma 

preocupação deste grupo de profissionais com a conduta profissional honesta a 

qual não só se ajuste às necessidades do mercado como, também, e, 

principalmente, às necessidades do seu grupo de trabalho.  

Em contra partida Nascimento (2006) diz que muitos profissionais não 

estão preparados para abordar o tema de maneira satisfatória, têm contribuído 

mais para dificultar do que propriamente facilitar o encontro de propostas 

adequadas para o fortalecimento do curso de formação. Neste contexto Betti 

(2006) complementa que o desafio maior que se coloca hoje é como articular 

esses diferentes entendimentos, superando dualismos e divisões que 

distanciam a formação profissional do mercado de trabalho, pois o que interfere 

com maior incidência na postura profissional é a falta de planejamento das 

ações. 

Portanto, a formação profissional na Educação Física deve ser 

questionada e repensada para possibilitar a formação de um profissional que 

compreenda o ser humano em movimento nos mais diversos contextos, sem 

abdicar-se da reflexão e do conhecimento. educativas (SOUZA; SILVA, 2006).   

 

 

 

2.2 Teoria versus prática no contexto acadêmico   

 

 

O problema das vivências práticas não é um privilégio da Educação 

Física, já que ele existe em praticamente todos os cursos de preparação 

profissional e parece estar mais presente nas áreas denominadas de 

profissionalizantes (TANI, 1996a). No entanto, a falta de clareza na questão 

entre teoria e prática tem levado os profissionais a muitos equívocos (BETTI, 

1996). Na Educação Física, especificamente, o problema assume 
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características peculiares em função do grande espaço que as chamadas 

disciplinas orientadas às atividades ocupam nos cursos de preparação 

profissional (TANI, 1996a) e, devido à existência de um grande vácuo no que diz 

respeito à produção de conhecimento cientifico para dar suporte às mesmas 

(MANOEL, 1996), fato que se deve às condições históricas em que se construiu 

a Educação Física em nossa sociedade (BETTI, 1996). 

Hoje, com um espaço atualmente legitimado dentro da universidade 

(BETTI, 1996) a Educação Física passou a ser vista como disciplina acadêmica, 

com objeto próprio de estudo, e passando consequentemente a produzir seu 

próprio conhecimento (MANOEL; OKUMA; SANTO, 1997). No entanto, resta 

saber o que a Educação Física fará com ele (BETTI, 1996) para produzir 

conhecimento com aplicabilidade na vida real (TANI, 1996; BETTI, 1996), de 

forma que traga contribuições sociais concretas corroborando com o crescente 

interesse social pelas atividades corporais (BETTI, 1996), pois, nas condições 

atuais o professor passou a ser um elemento do imaginário social fazendo-o 

correr sempre atrás do prejuízo (BETTI, 1996) e a valorizar o conhecimento 

como única base para a ação profissional (OKUMA, 1996). Esses 

acontecimentos mostram a necessidade de explicar um projeto político-

pedagógico para a Educação Física (BETTI, 1996) que traga uma teoria geral 

da área, ou seja, seu próprio paradigma para os cursos de graduação e de pós-

graduação (BETTI, 1996). 

Como é de conhecimento geral a preparação profissional em Educação 

Física é denominada por três conjuntos básicos de disciplinas curriculares 

(MANOEL; OKUMA; SANTO, 1997). Primeiro, as disciplinas de orientação às 

atividades (TANI, 1996a) que em geral são caracterizadas pelas modalidades 

esportivas (MANOEL; OKUMA; SANTO, 1997). Segundo, as disciplinas de 

orientação pedagógica (TANI, 1996a) onde se importava conhecimentos da 

Educação e da Psicologia na preocupação de orientar o ensino da Educação 

Física. E o terceiro, as disciplinas de orientação acadêmica (TANI, 1996a) que é 

baseada em conhecimentos de áreas tradicionais da ciência, em sua maioria 

referentes à dimensão biológica do individuo (MANOEL; OKUMA ; SANTO, 

1997). Porém, dentro desses três conjuntos, há um enfoque maior nas 

chamadas disciplinas de orientação às atividades devido a dificuldade de 

transformar atividades motoras em objeto de estudo (TANI, 1996). 
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 Tani (1996a) expõe que os problemas assumidos no bloco (a) 

transcendem para os outros blocos, como é observado na postura passiva as 

quais os alunos são submetidos nas disciplinas de orientação pedagógica, onde 

os mesmos são levados a praticar procedimentos didáticos-pedagógicos como 

um simples praticante e não como um professor ou mesmo observador crítico. 

Okuma (1996) ao contrario de Tani (1996a) acredita que o papel de praticante 

desempenhado pelos alunos nas disciplinas de orientação pedagógica faz com 

que possibilite a eles desenvolver o respeito e melhor desenvoltura ao lidar com 

a experiência do outro. 

 Por fim pode ser observado também nas disciplinas de orientação 

acadêmica os problemas transcendentes das disciplinas de orientação às 

atividades (TANI,1996a), onde os conhecimentos são ensinados como um 

produto acabado, não restando para o graduando outra alternativa a não ser 

acreditar que o que está sendo ensinado é confiável e válido (TANI, 1996a).  

Em cada uma dessas situações, o objetivo tende a ser específico, porém, 

as vivências práticas podem ser experimentadas em todas, e os problemas que 

as tange deriva da incipiência enquanto uma área de conhecimento (TANI, 

1996b) e leva os profissionais a construírem sua própria visão de conhecimento 

útil através da tentativa de acerto ou erro (BETTI, 1996) potencializando a visão 

social de um profissional eminentemente prático em contraste com o teórico 

(TANI, 1996).  

Em combate a essa visão, a Educação Física tem procurado estruturar 

um corpo especifico de conhecimento capaz de dar identidade e legitimidade 

acadêmica para área (TANI, 1996), buscando professores envolvidos na 

preparação profissional que difunda informações com maior probabilidade de 

serem uteis na tomada de decisão do futuro profissional (MANOEL, 1996) 

atendido hoje pelos cursos de Bacharelado (TANI, 1996a).  

Tais casos já podem ser observados no curso ofertado pela Escola de 

Educação Física da Universidade São Paulo, onde as disciplinas de orientação 

à atividade desapareceram completamente (MANOEL, 1996). Tal deslocamento 

de foco da Educação Física (BETTI, 1996) deixa claro o desafio que os 

docentes envolvidos na preparação profissional têm pela frente (MANOEL, 

1996). Segundo Manoel (1996), o problema não parece ser tanto as dúvidas em 

torno do que deve ser ensinado nas disciplinas práticas, mais sim se existe hoje 
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um corpo de conhecimento capaz de justificá-la, observando que a 

racionalidade e a cientificidade foram critérios determinantes para legitimarem 

socialmente áreas profissionais como a medicina, a engenharia e a economia 

(BETTI, 1996). 

Para Tani (1996b), a vivência prática desempenha um importante papel 

enquanto mecanismo que possibilita a verificação “experimental” do 

conhecimento no processo da sua aquisição, possibilitando que o desconhecido 

por muitos alunos torna-se conhecido (OKUMA, 1996). Porém, a vivência 

prática tem se resumido basicamente a atividades motoras próprias do esporte, 

e não de conhecimentos estruturados acerca dessas atividades, apoiando-se 

nas experiências, intuições e senso comum do docente que as ministram (TANI, 

1996b), levando a prática de atividades motoras a um fim em si mesma (TANI, 

1996a).  

Alguns argumentos defendem a necessidade da prática para ensinar o 

graduando a executar e demonstrar os movimentos a fim de conseguir êxito ao 

ensinar os mesmo (TANI, 1996a), no entanto, quando comparado tais 

argumentos com os conhecimentos existentes da área de Aprendizagem Motora 

verificamos um grande equívoco (TANI, 1996a), pois se sabe que a habilidade 

motora é uma capacidade pessoal adquirida, sendo, portanto, algo subjetivo que 

para ensinar é preciso transformá-las em algo objetivo (palavras), sendo isso 

algo extremamente complexo (TANI, 1996a).  

No entanto, para Okuma (1996), o conhecimento formal não da conta do 

processo ensino-aprendizagem que, a seu ver, vai além quando requer a 

sensibilidade, perspicácia e sutileza do profissional em perceber as nuances de 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Outro ponto muito importante que 

contribuiu para o distanciamento entre teoria e prática está no fato de 

professores e pesquisadores terem objetivos diferentes (DARIDO, 2008), o 

discurso formal dos pesquisadores aponta para o avanço e para o progresso 

cientifico, ainda que, por de trás desse discurso, escondam-se motivos pessoais 

(DARIDO, 2008). Os profissionais, ao contrário, estão preocupados em ensinar 

os conteúdos bem como garantir a própria sobrevivência (DARIDO, 2008). 

Considerando que, quando bem orientada a vivência prática pode 

constituir-se de uma experiência extremamente rica (TANI, 1996b), além de dar 

ao graduando mais tranquilidade e segurança de forma a ampliar o seu modo 
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de agir dentro da profissão quando considerada juntamente a sensibilidade e o 

sentir (OKUMA, 1996). Somente desta forma, pesquisa e reflexão, que a 

Educação Física poderá propor mudanças (BETTI, 1996) de forma a contribuir 

com a formação de um profissional possuidor de conhecimentos teóricos 

devidamente integrados (TANI, 1996b), uma vez que a problemática da 

Educação Física emerge da realidade prática (BETTI, 1996), porém, como se 

percebe, o problema é extremamente complexo e aparentemente não há 

soluções simples nem imediatas (BETTI, 1997). 

 

 

2.3 As contribuições da Aprendizagem Motora para o ensino de 

habilidades motoras.   

 

 

A Aprendizagem Motora que juntamente com o campo do Controle Motor 

e o campo do Desenvolvimento Motor, constituem juntos uma importante área 

integrada de estudos, denominada de Comportamento Motor (TANI, 2005), 

estando presente na maioria das faculdades de Cinesiologia, Educação Física e 

Esporte em todo o mundo (TANI, 2005). Essa abordagem foi a primeira 

tendência que buscou superar o modelo esportivista, e que teve grande 

importância para manter a especificidade da área (LAVOURA; BOTURA; 

DARIDO , 2006), com a tentativa de caracterizar a progressão normal do 

crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-

social na aprendizagem motora (DARIDO; NETO, 2005).  

Embora esta abordagem tenha relevado aspectos sócio-culturais 

(DARIDO, 2008) vemos sua importância quando ela considera as fases do 

desenvolvimento motor para o aprendizado (LAVOURA; BOTURA; DARIDO , 

2006 ) sugerindo aspectos importantes para a estruturação das aulas (DARIDO; 

NETO, 2005).  

Esses conceitos juntamente com o processo de consolidação cientifica 

da Educação Física se tornaram suportes para estruturar a área de 

Aprendizagem Motora (DARIDO; NETO, 2005) em meados da década de 60, 

objetivando o aprendizado da criança com o intuito de aprender a se 

movimentar para adaptar-se às demandas e exigências do cotidiano em termos 
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de desafios motores (DARIDO, 2008). É importante também ressaltar que 

pesquisas em Aprendizagem motora podem ser desenvolvidas em diferentes 

níveis, desde o mais microscópico até o mais macroscópico (TANI, 2005).  

 Na perspectiva da Aprendizagem Motora, os conteúdos devem ser 

desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades básicas e especificas 

(MAGILL, 2002) de forma hierárquica (TANI, 2005). As básicas podem ser 

classificadas em habilidade locomotoras, manipulativas e de estabilização, e as 

especificas são mais influenciadas pela cultura e estão relacionadas ao esporte, 

o jogo, a dança e atividades industriais (DARIDO, 2008). Contudo faltam 

conhecimentos a cerca do impacto das variáveis da Aprendizagem motora na 

organização da resposta motora (TANI, 2005).  

No entanto, tem se sugerido ao professor que observe sistematicamente 

o comportamento dos seus alunos (DARIDO; NETO, 2005), no sentido de 

verificar a fase de desenvolvimento, os erros que as mesmas cometem e como 

oferecer informações para superar os erros (MAGILL, 2002). A Aprendizagem 

Motora considera o erro como elemento fundamental para a aquisição de 

habilidades (SCHMIDT; WRISBERG, 2001), porém essa abordagem mostra 

uma limitação quando se refere à pouca importância dada à influência do 

contexto sociocultural sobre a aquisição das habilidades motoras (DARIDO; 

NETO, 2005). 

No Brasil, os trabalhos em aprendizagem motora segundo Darido (2008) 

praticamente se iniciaram em 1980, com o retorno de pesquisadores recém-

doutorados em importantes centros de pesquisa dos EUA, Canadá e Japão, 

embora tal acontecimento não apresentar consenso segundo Tani (2005), 

afirma-se que esses pesquisadores, inicialmente, passaram a se identificar mais 

com problemas da psicologia mostrando pouco interesse por programas de 

Esporte e Educação Física, mostrando muitas vezes indiferença com a área 

(TANI, 2005). Segundo Magill (2002), para facilitar a aquisição da habilidade 

motora com sucesso, o professor precisa considerar o ponto de vista do aluno e 

garantir que as condições de ensino e de prática atendam às necessidades da 

pessoa, considerando as diversas variáveis (MAGILL, 2002).  

As habilidades motoras são um aspecto importante e normalmente 

fascinante de nossas vidas, e que se sabe sobre elas provém de uma variedade 

de disciplinas científicas que são úteis para o ensino, treinamento, reabilitação e 
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ambientes industrial ou técnico (SCHMIDT; WRISBERG, 2001), e para tais fins 

a Aprendizagem Motora dispõe de diversas variáveis (MAGILL, 2002). 

Existem sem duvidas, incontáveis métodos para se organizar a prática, e 

a compreensão de como estas variáveis afetam a aprendizagem nos leva a um 

longo caminho em direção ao planejamento de práticas eficiente (SCHIMIDT, 

1993). Dentre as formas de compor a prática temos as seguintes variáveis: a 

prática em blocos que é a sequência prática na qual os indivíduos treinam 

repetidamente a mesma tarefa (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001); a prática 

randômica, caracterizada por uma sequência na qual os indivíduos realizam 

uma variedade de diferentes tarefas sem ordem específica evitando assim 

repetições consecutivas (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001).  

Ainda no que tange a organização da prática encontramos a prática 

constante na qual o indivíduo treina apenas uma variação durante uma sessão, 

e a prática variada na qual o indivíduo pratica um número de variações durante 

uma sessão (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001). Contudo deve se atentar para 

estabelecer condições de praticas que proporcionem a maior probabilidade de 

desempenho bem-sucedido em situação que requerem as habilidades que 

estão sendo aprendidas (MAGILL, 2002).  

Outra decisão importante que os professores devem tomar é como 

distribuir o tempo previsto para a prática de habilidades específicas (MAGILL, 

2002), pois algumas habilidades são enormemente complexas, e 

evidentemente, em tais situações o instrutor, não pode apresentar todos os 

aspectos da habilidade, de uma só vez, porque o aluno seria sufocado 

(SCHIMIDT, 1993). Para isso ao invés de fazer uma prática do todo, propõe ao 

professor uma abordagem frequente, que é dividir a tarefa em unidades 

significativas para que a prática seja seriada (SCHIMIDT, 1993). 

Usualmente são mais comuns três diferentes métodos de treinamento de 

tarefas em partes. Um deles, chamado de fracionamento, consiste em praticar 

separadamente os componentes de uma habilidade como um todo (MAGILL, 

2002). Um segundo método, chamado de segmentação envolve a separação e 

prática habilidade em partes, de modo que depois de praticar uma parte, o 

aprendiz a pratica junto com a parte seguinte (MAGILL, 2002). Um terceiro 

método de prática em partes é denominado simplificação que na verdade, é 

uma variação da estratégia de prática como um todo e envolve a redução da 
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dificuldade da habilidade como um todo ou de diferentes partes (MAGILL, 2002). 

Por fim, neste contexto, o professor tem que determinar quanto tempo um 

aluno despenderá em cada atividade da sessão, quanto tempo de descanso 

você deverá permitir entre as atividades, quando deverá ser aproxima sessão e 

assim por diante (MAGILL, 2002). Nesse meio os pesquisadores utilizam os 

termos prática maciça para se referir a uma sessão única e prática distribuída 

quando a sessão é alternada durante o dia ou mesmo durante a semana 

(MAGILL, 2002).  

No entanto, há outra decisão importante a ser tomada pelos professores, 

que é determinar qual a melhor forma de comunicar uma determinada 

habilidade, se é através da verbalização ou da demonstração (SCHIMIDT, 

1993). Sem dúvida a demonstração é a forma mais utilizada, e para isso pode 

ser utilizado um modelo treinado, um modelo não treinado e ainda vídeos de 

atletas conforme o objetivo do professor (MAGILL, 2002).  

Já a instrução verbal que é um meio pouco utilizado quando comparado 

com a demonstração, pode conter muita ou pouca informação e não 

proporcionar ao aprendiz que atingisse a meta proposta (MAGILL, 2002). Por 

conta disso foi proposto que se utilizasse pistas verbais que são frases curtas e 

concisas (MAGILL, 2002).  

Umas das formas mais importantes em que os profissionais do 

movimento podem influenciar no processo de aprendizagem é fornecendo aos 

indivíduos feedback a respeito das suas ações (SCHIMIDT;  WRISBERG, 

2001). A isso da se o nome de feedback extrínseco pois a informação sensorial 

advêm de uma fonte externa (SCHIMIDT, 1993). O feedback extrínseco pode 

ser dado em forma de conhecimento de resultado, sendo fornecido após ao 

termino da ação, e que indicará o grau de sucesso do indivíduo (MAGILL, 2002), 

e em forma de conhecimento de desempenho, que fornecido ao final da ação 

transmite informações sobre a qualidade do movimento produzido pelo 

executante (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001). 

O conteúdo de uma instrução feedback pode ter natureza tanto descritiva 

quanto prescritiva (MAGILL, 2002). Uma frase contendo feedback descritivo 

indica simplesmente algo sobre o que o aprendiz fez, o que oferece pouca 

informação útil (SCHIMIDT; WRISBERG, 2001), já uma frase contendo 

feedback prescritivo fornece ao aprendiz informações que o aprendiz pode usar 
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para fazer correções mais efetivas em seus movimentos subsequentes 

(MAGILL, 2002). 

Claramente, a integração entre teoria e prática é muito mais complexa do 

que fazem deduzir aqueles discursos inflamados (TANI, 2005), porém, sabe-se 

que se os conhecimentos da aprendizagem motora tivessem efetivamente 

servido como um guia a prática dos professores da área, a Educação Física 

seria bastante diferente do que é hoje (DARIDO, 2008), e para isso, Tani (2005) 

propõe a realização de pesquisas de características de integração e síntese de 

conhecimentos em que a preocupação central seja a verificação experimental 

da aplicabilidade dos conhecimentos em uma situação real. 

Compreende-se desta forma, a existência do problema da realização de 

pesquisas em Aprendizagem Motora e a aplicação prática dos conhecimentos 

produzidos (TANI, 2005), e que o ambiente da pratica é, na maioria das vezes, 

muito distinto daquele da pesquisa, ou seja, a prática apresenta um grau de 

variabilidade, complexidade e incerteza acima daquele vivenciado nas 

pesquisas (DARIDO, 2008). 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização do Estudo 

 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento, visando o contato direto 

e prolongado do pesquisador com o ambiente (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). O 

material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de situações, pessoas, 

acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e depoimentos, fotografia e 

extratos de vários tipos de documentos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) que 

possibilitam uma analise interpretativa (STRAUSS; CORBIN, 2008). Desta 

forma, optamos em fazer o uso da pesquisa qualitativa devido o seu potencial 

para analisar em profundidade as questões relacionadas à escola (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986), além de  poder obter detalhes intricados sobre fenômenos como 

processos de pensamento, que é difícil de extrair ou de descobrir por meio de 

métodos de pesquisas mais convencionais (STRAUS; CORBIN, 2008). 

 

3.2 Grupo 

 

 

O grupo que foi observado foi constituído por quatro professores das 

disciplinas “Princípios das Práticas Esportivas Coletivas” e “Princípios das 

Práticas Esportivas Individuais” do curso de bacharelado do Centro de 

Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina, que por 

intermédio do Departamento de Esporte prestam serviço ao Curso de Educação 

Física ministrando aulas para os Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Educação Física. 

Para fins desta pesquisa foi emitido um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice II), no qual solicitamos a assinatura do docente onde foi 

garantido o sigilo da identidade do mesmo e da modalidade analisada, 

reconhecendo-os, somente, pela caracterização geral de “Práticas Coletivas” e 

“Práticas Individuais”. Dados sobre ano de formação, tempo de trabalho na 
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instituição, idade, sexo não foram coletados afim de resguardar a imagem do 

docente. 

 

3.3 Local 

 

 

A pesquisa ocorreu nas instalações esportivas internas e/ou externas do 

Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina, 

conforme a programação do professor. 

 

 

3.4 Instrumentos 

 

 

Os dispositivos de registros incluem a elaboração de um checklist 

(apêndice I) contendo itens relativos às variáveis da aprendizagem motora que 

foram selecionadas a partir do livro texto: Aprendizagem motora conceitos e 

aplicações de autoria de Magill (2002), levando em consideração: a) a limitação 

do tempo para coleta de dados, b) o nível de dificuldade das variáveis para 

serem identificadas mediante a observação direta e, c) pela incipiência do 

observador.  

Um diário de campo foi criado para relatar os procedimentos que não 

foram constados no checklist para se pudessem obter com grande veracidade 

os procedimentos adotados pelos professores no ensino das habilidades 

conforme o conteúdo exposto na ementa do curso de forma a assegurar o sigilo 

do nome do professor. 

Um diário de campo foi criado para relatar os procedimentos que não 

foram constados no checklist para se pudessem obter com grande veracidade 

os procedimentos adotados pelos professores no ensino das habilidades 

conforme o conteúdo exposto na ementa do curso de forma a assegurar o sigilo 

do nome do professor. 

No instrumento checklist foram anotados dados referentes a frequência 

absoluta e relativa das variáveis dos tipos de práticas, dos tipos de instruções, 

dos tipos de feedback extrínseco, dos tipos de distribuição da prática assim 
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como a percepção dos professores sobre o aprendizado da turma ao final da 

aula. Enquanto que no diário de campo foi transcrito os espaços utilizados para 

as práticas, bem como as diferente formas  com que o professor empregava as 

variáveis, além dos aspectos inerentes a participação e interação professor – 

alunos. 

 

3.5 Coleta e Analise dos dados  

 

Os professores foram abordados com um mês de antecedência para 

assinar o termo livre esclarecido (Apêndice II) para que as suas aulas fossem 

observadas para fins desta pesquisa. Embora estas aulas sejam ofertadas tanto 

no período matutino quanto no noturno, para o desenvolvimento deste projeto 

foi observadas somente as aulas do período noturno, devido o período de aula 

do pesquisador ser no matutino. 

 Após este contato inicial, desenvolveram-se as observações de quatro 

aulas da MI 1 ofertada através da disciplina “Princípios das Práticas Esportivas 

Individuais I” ao primeiro ano de graduação, quatro aulas da MC 1 ofertada 

através da disciplina “Princípios das Práticas Esportivas Coletivas I” ao segundo 

ano de graduação, quatro aulas da MI 2 ofertada através da disciplina 

“Princípios das Práticas Esportivas Individuais II” no terceiro ano de graduação, 

e por fim,  quatro aulas da modalidade MC 2 ofertada através da disciplina 

“Princípios das Práticas Esportivas Coletivas III” ao quarto ano de graduação.  

No decorrer da coleta o observador se manteve de forma discreta para 

que o professor e os alunos não se sentissem intimidados com sua presença, 

deixando o ambiente o mais próximo do dia-a-dia do professor para 

compreender as nuanças do que estava ocorrendo. 

O processo de análise se deu por meio da quantificação absoluta e 

relativa das variáveis se caracterizando pelo processo de organização dos 

dados que possibilitou a divisão do material em seus elementos componentes 

de forma que facilitou “trabalhar” com todo o material obtido durante a pesquisa, 

ou seja, os relatos de observações e as demais informações que foram 

disponibilizadas.  

 

 

*MI 1: Princípios das Praticas Individuais I         *MI 2: Princípios das Praticas Individuais II      

   *MC1: Princípios das Praticas Coletivas I           *MC2: Princípios das Práticas Coletivas II 
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4 Resultados e discussão 

 

 

A fim de quantificar os dados de forma descritiva, foi realizado o cálculo 

por meio da frequência absoluta e relativa das variáveis, de quatro aulas das 

que compõem as disciplinas “Princípios das Práticas Coletivas I e III” e 

“Principio das Práticas Individuais I e II” sendo essas subunidades compostas 

pela modalidade de MI 1 que é ofertada ao primeiro ano do curso de bacharel 

pela disciplina “Princípios das Práticas Individuais I”, a modalidade de MC 1 que 

é ofertada ao segundo ano do curso de bacharel pela disciplina “Princípios das 

Práticas Coletivas I”, a MI 2 que é ofertada ao terceiro ano do curso de bacharel 

pela disciplina “Princípios das Práticas Individuais II” e por fim foi observada a 

modalidade de MC 2 que é ofertada pela disciplina “Princípios das Práticas 

Coletivas III”. 

Durante o período de coleta que se estendeu por todo mês de setembro 

houve a troca do docente da  MC 1 se fazendo necessário postergar o período 

de coleta enquanto tramitava a contratação de um novo docente. Ainda nesse 

período foi cancelada a observação de duas aulas da MC 2 devido o docente 

não ter realizado atividades na aula que seria observada e por ter agendado 

para as aulas subsequentes a apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos 

discentes, inviabilizando desta forma a coleta nessa modalidade. Desta forma 

das dezesseis aulas que se esperava extrair informações tornou-se possível a 

extração de apenas quatorze, no entanto se faz necessário ressaltar que os 

docentes ministravam duas aulas de forma intermitente, assim para designar tal 

fato será utilizado os termos primeiro período e segundo período para descrever 

o tempo de duração das aulas a seguir. 

 O primeiro período da MI 1 foi composto de uma hora e vinte e cincos 

minutos caracterizado por trinta minutos de prática e o restante em 

fundamentação teórica.   O segundo período foi composto de uma hora e vinte 

minutos sendo desse tempo apenas trinta e cinco minutos de prática e o 

restante fundamentação teórica. Na modalidade de MC 1 o primeiro período de 

aula foi composto por uma hora e vinte minutos sendo uma hora desse tempo 

dedicado à prática e o restante a fundamentação teórica. Já o segundo período 

foi composto de uma hora e vinte cinco minutos sendo cinquenta minutos de 
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prática e trinta e cinco minutos de fundamentação teórica.   

Ao que se refere ao primeiro período da MI 2 ele foi composto por uma 

pratica de trinta e cinco minutos ficando o restante do tempo, uma hora e vinte 

minutos, dedicado à fundamentação teórica. O segundo período da modalidade 

foi composto por um tempo de prática de quarenta minutos de um tempo total 

igual ao primeiro período. Por fim MC 2 o tempo dedicado á prática de uma hora 

que somado aos trinta minutos, desse tempo apenas 30 minutos foi dedicado ao 

ensino da habilidade sendo o restante distribuído entre aquecimento, 

alongamento e atividades recreativas.  

No tempo que se desenvolveu a prática e conforme os dados 

organizados na tabela 1 foi possível observar que na MI 1 100% das aulas foi 

composta por prática constante, sendo essa distribuída 100% de forma maciça. 

Para o ensino da habilidade o docente utilizou 100% do método a partir do todo. 

No que se refere aos tipos de instrução o docente utilizou da instrução verbal 

com uma frequência de 37% que foi aplicada sempre com a demonstração que 

apresentou valor de frequência de 40% utilizando 100% de modelo habilidoso.  

Já as pistas verbais foram as menos utilizadas 23% no que se refere a tipo de 

instrução. O docente não fez uso do conhecimento de resultado, no entanto, o 

conhecimento de desempenho foi utilizado em 44% de forma descritiva e 56% 

de forma prescritiva.  
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Tabela 1 Frequência das variáveis na MC 1  

VRIÁVEIS FREQUÊNCIA EXPRESSA EM 
PORCENTAGEM  

Prática Constante 100% 

Distribuição Maciça 100% 

Modelo do Todo 100% 

Instrução Verbal 37% 

Demonstração 40% 

Demonstração com 
Modelo Habilidoso 

100% 

Pistas Verbais 23% 

Conhecimento de 
Desempenho Descritivo 

44% 

Conhecimento de 
Desempenho Prescritivo 

56% 

 
Embora o professor da MC 1 se mostrasse empenhado e dinâmico com o 

ensino da habilidade a turma, que segundo o professor não teve o 

desenvolvimento esperado. Quando questionado ao final da aula sobre o 

desempenho dos alunos o professor respondeu: “A absorção da habilidade foi 

de 40% por parte dos alunos devido ao pouco tempo de aula, a imaturidade da 

turma, a competitividade entre os alunos, o próprio desinteresse dos discentes 

associada à falta de vivencia motora”. Nesse contexto é responsabilidade dos 

docentes universitários possibilitar uma preparação profissional mais 

consciente, responsável e apta para a intervenção (FREIRE; VERENGUER; 

REIS, 2002). 

Se tratando do tempo de prática da MC 1 conforme a tabela 2, o tipo de 

prática adotada foi de 100% em blocos, sedo a distribuição da mesma em 100% 

maciça e utilizando 100% do método de fragmentação. Quando analisada o tipo 

de instrução adotado tanto a instrução verbal quanto a instrução por 

demonstração tiveram frequência de 39%, ressaltando que as duas eram 

utilizadas concomitantemente e que o modelo foi 100% o habilidoso. As pistas 

verbais aparecem com 22% de frequência para o ensino da habilidade. O 

docente no ensino usou tanto o conhecimento de resultado (46%) quanto o 

conhecimento de desempenho (54%). No que se refere ao conhecimento de 

desempenho foi aplicado 63% de forma descritiva e 37% de forma prescritiva.  
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Tabela 2 Frequência das variáveis na MC 1  

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA EXPRESSA EM 
PORCENTAGEM 

Prática em Blocos 100% 

Distribuição Maciça 100% 

Modelo Fragmentado 100% 

Demonstração 39% 

Instrução Verbal 39% 

Demonstração Com modelo 
Habilidoso 

100% 

Pistas Verbais 22% 

Conhecimento de Resultado 46% 

Conhecimento de Desempenho 54% 

Conhecimento de Desempenho 
Descritivo 

63% 

Conhecimento de Desempenho 
Prescritivo 

37% 

 
Em todo o processo prático a fim de ter uma participação total dos alunos 

na aula o professor interage de forma prática com os alunos, no entanto para 

ele o aproveitamento da aula por parte dos alunos se deu de forma “mais ou 

menos, devido o grande desinteresse”. 

Grande parte de tal mecanização dessa ação pedagógica é justificada 

por alguns autores como para Freire et al (2002) pelo fato de que os 

conhecimentos oriundos das pesquisas não têm contribuído ainda para 

modificar a prática. Juntamente com isso acreditamos que outro fator importante 

para essa mecanização está na necessidade de que é preciso uma mudança de 

mentalidade e, consequente, intervenção curricular universitária diferencia da 

existente hoje (HUNGER; ROSSI, 2010). 

A MI 2 que foi expressa na tabela 3 apresentou durante as observações 

valores absolutos de 100% de prática constante, sendo 100% distribuída de 

forma maciça e utilizando 100% do método de ensino a partir do todo. A 

instrução verbal apresentou o mesmo percentual que a demonstração 38%, isso 

devido as duas serem sempre dadas concomitantemente, ressalto que o modelo 

utilizado foi 100% o habilidoso. Nesta modalidade as pistas verbais também 

tiveram pouca frequência, totalizando um percentual de 24%. O professor 

durante a prática utilizou tanto do conhecimento de resultado 42% quanto o 

conhecimento de desempenho 58%, sendo o ultimo dividido em 58% prescritivo 



29 

 

 

e 42% descritivo.  

 

Tabela 3 Frequência das variáveis na MI 2 

VARIÄVEIS FREQUÊNCIA EXPRESSA EM 
PORCENTAGEM 

Prática Constante 100% 

Distribuição Maciça 100% 

Método do Todo 100% 

Demonstração 38% 

Demonstração com Modelo 
Habilidoso 

100% 

Pistas Verbais 24% 

Conhecimento de Resultado 42% 

Conhecimento de Desempenho 58% 

Conhecimento de Desempenho 
Prescritivo 

58% 

Conhecimento de Desempenho 
Descritivo 

42% 

 

O professor durante todo o momento prático interagiu com os alunos 

concluindo ao final das aulas que “o ânimo da turma” o faz concluir que os 

alunos tiveram uma boa absorção de como se executa a habilidade, sendo de 

fato a única modalidade a contar com a participação unanime de todos os 

alunos no momento prático. Observamos que esse modelo didático técnico 

esportivo se desenvolveu a partir de uma tradição (esportiva), cujas marcas 

identificadas permanecem até hoje (RESENDE; SOARES; MOURA, 2009) 

Fechando o rol das modalidades observadas, o docente MC 2 conforme 

demonstra a tabela 4 utilizou 100% da prática em blocos, sendo distribuída 

100% de forma maciça e utilizando 100% o método todo para o ensino da 

habilidade. No que tange o tipo de instrução, na prática foi observada a 

utilização de 55% de demonstração sempre acompanhada da instrução verbal, 

que apresentou uma frequência de 36%. Ressalto ainda que a demonstração se 

constituiu de 100% com modelo habilidoso. Nessa modalidade o professor não 

utilizou da variável conhecimento de resultado e nem da variável conhecimento 

de desempenho.  
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Tabela 4 Frequência das variáveis na MC 2 

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA EXPRESSA EM 
PORCENTAGEM 

Prática em Blocos 100% 

Distribuição Maciça 100% 

Método Todo 100% 

Demonstração 55% 

Demonstração Com Modelo 
Habilidoso 

100% 

Instrução Verbal 36% 

 

Durante toda a prática o professor se manteve as margens do ambiente 

de prática de forma a ficar somente na observação, levando-o a conclusão de 

que pelo desempenho do publico feminino, o qual a grande maioria conseguiu 

acertar o alvo, ele acredita que os alunos absorveram o ensino da habilidade. 

Desta forma os resultados das observações de 14 aulas práticas 

mostraram que a instrução por demonstração foi utilizada com uma frequência 

de 42%, enquanto a instrução verbal foi utilizada 31% e as pistas verbais 27% 

como expressa a figura 1.  

Segundo Magill (2002) e Schimidt (1993) a forma de demonstração de 

uma habilidade é, sem duvida, a forma de comunicação mais comum devido à 

sua facilidade de transmitir mais informações em menos tempo, enquanto na 

instrução verbal as pessoas possuem uma capacidade limitada para assimilar a 

informação recebida. A respeito das pistas verbais Magill (2002) considera a 

utilização delas somente em situações onde se pretende informar meios críticos 

de uma habilidade para o seu desempenho. No entanto, o professor deve ficar 

atento para não sobrecarregar demasiadamente o aprendiz com informações 

(SCHIMIDT, 1993). 

 



31 

 

 

 

Figura 1. Frequência dos tipos de instruções  

 

 Já o modelo de demonstração mais utilizado dentro das 14 aulas foi o 

modelo habilidoso o qual aparece com 100% de frequência na figura 2, que 

segundo Magill (2002) aponta que a qualidade do desempenho decorrente da 

observação de uma demonstração esteja relacionada à qualidade do movimento 

mostrando aspectos invariantes. 

 

 

Figura 2 Frequência dos tipos de modelos 

 

O conhecimento de desempenho apareceu em 66% de todas as 

observações seguido do conhecimento de resultado (44%) como pode ser visto 

na figura 3. Segundo Magill (2002) essa diferença entre a aplicação entre 

conhecimento de desempenho e conhecimento de resultado, se deve pelo fato 
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do conhecimento de desempenho fornece mais informações para ajudar o 

aprendiz a melhorar aspectos da aprendizagem. 

 

  

Figura 3. Frequência dos tipos de feedback 

 

Dentro do conhecimento de desempenho, 57% foram descritivo seguido 

de 43% prescritivo, valores expressos na figura 3.1. As declarações de 

conhecimento de desempenho descritivo são uteis para pessoas aperfeiçoarem 

uma habilidade desde que já tenham aprendido a corrigir o erro. Já o 

conhecimento de desempenho prescritivo é mais útil quando se trata de 

principiantes (MAGILL, 2002). Nesse sentindo, é preciso rever a forma como os 

professores transmitem instruções sobre o desempenho das habilidade no 

decorrer das aulas a fim de possibilitar uma melhor aprendizagem para os 

alunos.  

Essa ação privou os alunos subordinado às experiências de constatação, 

análise, hipotetização, experimentação, avaliação e reflexão crítica sobre os 

temas problematizadores que envolve a habilidade, pois acabou que 

desconsiderando os ritmos diferentes de aprendizagem, surgimentos de 

situações problemas, desdobramentos da temática, curiosidades emergentes, 

etc. 
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Figura 3.1. Frequência dos tipos de conhecimento de resultado 

 

O tipo de prática mais utilizado foi a prática constante com 57% seguida 

da prática em blocos com 43% como pode ser observado na figura 4. Segundo 

Schimidt (1993) a prática em blocos torna a prática muito eficiente devido a 

ajustes menores, poucos duradouros, no entanto, ela não cria uma 

aprendizagem duradoura. Já a prática constante segundo Schimidt (1993) deve 

ser aplicada quando o objetivo for atingir um padrão básico de movimento. 

 

  

Figura 4. Frequência dos tipos de prática 

 

No entanto, tanto a prática constante quanto a prática em blocos tiveram 

uma distribuição maciça de 100% como está expresso na figura 4.1. Para Magill 

(2002) a distribuição de forma maciça é recomendada para habilidades 

discretas, que são habilidades de breve duração com inicio e fim bem 

diferentes, por exemplo: arremessar ou chutar uma bola. 
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Figura 4.1. Tipos de distribuição da prática 

 

Já a figura 5 nos mostra que a habilidade durante as 14 observação foi 

ensinada a partir do todo em uma frequência de 83%, enquanto a ensinada por 

partes apareceu com uma frequência de 17% nas 14 aulas. O instrutor deve 

tomar a decisão sobre qual tipo de método de distribuição da habilidade 

segundo o nível de complexidade e organização da prática (MAGILL, 2002). A 

prática pelo todo é aconselhável, quando a habilidade a ser aprendida é de 

baixa complexidade, enquanto a por partes é aconselhável quando a habilidade 

é de alta complexidade (SCHIMIDT, 1993). 

 

 

Figura 5. Frequência dos tipos de distribuição da habilidade 

 

Por fim ressalto que as variáveis contidas no checklist que não foram 
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tradas em determinadas modalidades ou no contexto geral dessa analise, foram 

omissas devido a não utilização das mesmas pelos docentes.  

Têm-se consciência de que estar analisando o termo "Preparação 

Profissional em Educação Física" é estar cortejando um assunto que possuí 

muitas nuanças e que, por natureza, é muito complexo (VERENGUER, 1997) 

para se restringir apenas às 4 horas aulas. Acredito que um tempo maior de 

observação poderia nos contemplar com outras nuances que ficaram omissas 

nessas 4 aulas como as variáveis que ficaram omissas. 

Ao analisar as variáveis que puderam ser registradas observamos que o 

professor aplica essas em alguns casos de forma contraria ao que é sugerido 

pela literatura. Tal discrepância pode ser observada na utilização do método de 

ensino pelo todo onde esse método é aplicado em habilidades de alta 

complexidade, e no que se refere à instrução onde o professor sempre utilizou 

da demonstração simultaneamente à instrução verbal, gerando muita 

informação que muitos alunos não conseguiram assimilar.  

Embora algumas das variáveis estarem corroborando com a literatura, foi 

possível observar que a sua aplicação se desenvolvia de forma mecânica 

trazendo um contexto onde o corpo é visto apenas como deslocamento espaço-

temporal, deixando assim os alunos desorientado na prática de forma que 

impossibilita a busca por novos caminhos para analisar o movimento nos vários 

aspectos de análise, organização e sistematização do pensamento na área 

como propõe Verenguer (1997). Além disso, as aulas não proporcionaram, em  

segundo os próprios docentes uma aprendizagem satisfatória, salvo na 

disciplina de MI 2 e MC 2, que, no entanto não utilizaram de métodos 

adequados para afirmar a presença da aprendizagem. 

Contudo as disciplinas observadas se mostraram como um grande 

laboratório, onde poderiam ser sintetizados e aplicados todos os saberes 

acumulados no decorrer da graduação.  
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5 Conclusão 

 

 

Ao ter em mente descrever os saberes sobre aprendizagem motora que 

os docentes do curso de educação física na Universidade Estadual de Londrina 

utilizavam durante suas aulas práticas procuramos listar como os docentes 

aplicam os conhecimentos da Área de Aprendizagem Motora, de forma a 

considerar as seguintes hipóteses: a) Os docentes utilizam das variáveis na sua 

prática pedagógica; b) Os docentes utilizam as variáveis, no entanto, não 

possuem conhecimentos sobre a mesma e; c) Os docentes não utilizam as 

varáveis.  

Com um mercado de trabalho em constante transformação e com novas 

exigências sociais, a Educação Física tem tido a necessidade de refletir sobre a 

formação dos profissionais para atingir essa nova demanda de forma a 

comtemplar a transmissão de um conhecimento reflexivo e consciente 

desvinculado da ação mecanizada oriunda de um passado recente da área. A 

fim de elucidar esses aspectos utilizamos da observação direta da qual foi 

extraída a presença das variáveis de forma absoluta e relativa e quantificadas de 

forma descritiva. 

A quantificação descritiva nos possibilitou extrair que o a prática destinada 

no ensino superior ainda é trada nos modelos tradicionais (esportiva) que 

considera o corpo apenas como um deslocamento espaço temporal, privando os 

alunos de um saber reflexivo. Ainda nos possibilitou verificar que as variáveis 

são aplicadas de forma aleatória, e a confirmar a hipótese de que os docentes 

utilizam das variáveis, no entanto, não a compreende, tal fato pode ser verificado 

quando os docentes embora utilizem as variáveis eles não concluem que houve 

aprendizado satisfatório, e quando concluem utilizam de métodos não 

referenciados. 

Concluímos por tanto que embora haja presença das variáveis de 

aprendizagem motora durante o processo de ensino pedagógico, algumas vezes 

suas aplicações estão em desacordo com o sugerido pela literatura e outras 

vezes algumas encontram respaldo na literatura, no entanto, de forma geral as 

variáveis são aplicadas de forma aleatória induzindo o docente a uma falsa 

perspectiva de que esta havendo a aprendizagem.  
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A analise deste estudo buscou acrescente algo à discussão já existente 

sobre o processo de formação profissional, configurando o levantamento de 

novas questões e questionamentos que precisarão se exploradas futuramente. 

Acreditamos que novos estudos que se disponham a investigar e a propor um 

outro olhar sobre as disciplinas de cunho prático seja fundamental para a 

formação profissional.  
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APÊNDICE I 

 CHECKLIST 

Modalidade: 

Estabelecimento de Meta:  

Habilidade Ensinada: 

Duração da aula: Duração da Prática: 

TIPO DE 
PRÁTICA 

SIM NÃO FREQ COMENTÄRIOS 

TIPO DE PRÁTICA  

Constante     

Variada    

Blocos    

Randômica     

INSTRUÇÕES       

Instrução 
verbal 

    

Pistas verbais    

Demonstração    

Com vídeo    

Com modelo 
não habilidoso 

   

Com modelo 
habilidoso 

   

FEEDBACK EXTRINSECO  

Conhecimento 
de Resultado  

    

Conhecimento 
de 
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Desempenho  

Prescritivo    

Descritivo    

DISTRIBUIÇÃO DA PRÁTICA  

Distribuida     

Maciça    

DIVISÃO DA HABILIDADE  

Parte 
(Segmentação, 
fragmentação, 
simplificação) 

   

Seriada    

Todo    

A turma atendeu suas expectativas quanto ao ensino do conteúdo hoje? Por 
que? 

Resposta: 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Responsáveis:  Bruno José Frederico Pimenta 

             Profa. Ms. Rubiane Giovani Fonseca 

 

Este é um convite especial para você participar voluntariamente do estudo: 
“DESCRIÇÃO DOS SABERES SOBRE A APRENDIZAGEM MOTORA POR DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS”. Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar seu 
consentimento para participar do estudo. Qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente 
com o pesquisador Bruno José Frederico Pimenta ou entre em contato pelo telefone: (43) 
96161575.  

OBJETIVO E BENEFÍCIOS DO ESTUDO  
O presente estudo tem como objetivo observar e descrever os procedimentos 

adotados pelos professores de todas as subunidades que compõe as disciplinas “Princípios 
das Práticas Esportivas Coletivas” e “Princípios das Práticas Esportivas Individuais”, de 
forma que os resultados obtidos possam contribuir com a prática profissional de futuros 
professores.  

 
PROCEDIMENTOS  

O procedimento adotado será a observação direta por meio de listagem, do total de 4 
aulas de cada subunidades das disciplinas “Princípios das Práticas Esportivas Coletivas” e 
“Princípios das Práticas Esportivas Individuais”. 

 
DESPESAS/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO VOLUNTÁRIO  

Todos os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são isentos de custos.  
 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA  
A sua participação neste estudo é voluntária e terá plena e total liberdade para desistir 

do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo.  
 

GARANTIA DE SIGILO E PRIVACIDADE  
As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer informação 

divulgada em relatório ou publicação será feita sob forma codificada, para que a 
confidencialidade seja mantida. O pesquisador garante que seu nome não será divulgado 
sob hipótese alguma.  
 

Diante do exposto acima eu, ___________________________________________, declaro 
que fui esclarecido sobre os objetivos, procedimentos e benefícios do presente estudo. 
Participo de livre e espontânea vontade do estudo em questão. Foi-me assegurado o direito 
de abandonar o estudo a qualquer momento, se eu assim o desejar. Declaro também não 
possuir nenhum grau de dependência profissional ou educacional com os pesquisadores 
envolvidos nesse projeto (ou seja, os pesquisadores desse projeto não podem me prejudicar 
de modo algum no trabalho ou nos estudos), não me sentindo pressionado de nenhum 
modo a participar dessa pesquisa. 
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Londrina, ______ de ______________ de _________.  

 

 

 

________________________________     __________________________________ 

Responsável RG __________________  Pesquisador RG ____________________ 

 

 

 


