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P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
 
 

Código: DEF 5893 

Disciplina: Aprendizagem e Controle Motor 

Carga Horária: 04 h/a semanais - 72 h/a semestrais (54 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 
 

 

1. EMENTA 

 

Introdução ao domínio motor e a aprendizagem de habilidades motoras. Conhecimento do 

resultado e “feedback”. Ambiente de aprendizagem de habilidades motoras. Variabilidade e 

processo adaptativo. Teoria do esquema. Sistemas abertos hierárquicos. 
 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 

Contribuir para o conhecimento da fundamentação teórica dos alunos sobre o processo 

ensino-prendizagem e controle motor, bem como, e aplicá-las nas situações de atuação do 

profissional de educação física. 
 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.1. Conceituar termos específicos de aprendizagem e controle motor; 

3.2. identificar e diferenciar os estágios da aprendizagem de habilidades motoras; 

3.3. descrever o fluxo de informações através do sistema de memória indicando suas 

estruturas primárias e processos de controle; 

3.5. descrever e discutir a significância da prática, transferência da aprendizagem e do 

feedback e conhecimento do resultado no ensino de habilidades motoras; 

3.6. citar e discutir a importância da atenção e memória de curto prazo no processo de 

ensino aprendizagem de habilidades motoras; 

3.7. conhecer as teorias e modelos acerca da aprendizagem e controle motor; 

3.8. descrever a importância da variabilidade e processo adaptativo na aquisição de 

habilidades motoras; 

3.9. conhecer os sistemas abertos hierárquicos e suas implicações no estudo do 

comportamento motor humano; 

3.10. citar e discutir a função do profissional de educação física no ensino de habilidades 

motoras; 
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3.11. elaborar, aplicar e relatar experimentos práticos na área de aprendizagem e controle 

motor; 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 UNIDADE I - Introdução ao Domínio Motor e a Aprendizagem 

 

4.1.1. O domínio motor. 

4.1.2. Natureza da aprendizagem. 

 

4.2 UNIDADE II - Teorias e modelos de aprendizagem e controle motor 

 

4.2.1. Teoria do circuito aberto x fechado. 

4.2.2. Teoria do esquema. 

4.2.3. Sistemas abertos hierárquicos. 

4.2.4. Modelo de processamento de informação. 

 

4.3 UNIDADE III - O Aprendiz 

 

4.3.1. Sensação e percepção. 

4.3.2. Atenção. 

4.3.3. Memória. 

 

4.4 UNIDADE IV - O Ambiente da Aprendizagem. 

        

4.4.1. Feedback e conhecimento de resultado (CR). 

4.4.2. Transferência de aprendizagem. 

4.4.3. Estrutura da prática. 
  

 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

EHRLICH, S. Aprendizagem e memórias humanas. Rio de Janeiro: Zahar,1979. 

 

MAGILL, R. A. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações.  São Paulo: Edgard 

Blücher, 1984. 

 

SCHMIDT, R. A. Aprendizagem e performance: dos princípios à prática. São Paulo: 

Movimento, 1993. 

 

SCHMIDT, R. A.; WRISBERG, C. A. Aprendizagem e performance motora: uma 

abordagem da aprendizagem baseada no problema. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

TANI, Go. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2005. 
 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 
“http://www.def.ufsc.br/formularios” 
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