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Introdução
Ao considerar o fenômeno aprendizagem motora, é preciso
inicialmente compreendê-lo no contexto da literatura, com base
em suas definições e conceitos. Um destes conceitos que tem
destacado é a proposição de ROSE (1997) que apresenta a
aprendizagem motora como mudança relativamente permanente
no comportamento motor, conforme as experiências anteriores,
ocorrida em virtude de prática e inferida por meio de
desempenho. Mas, na verdade, qual o significado deste pequeno
texto frente um fenômeno da natureza, capaz de abranger desde
jovens crianças, idosos, e mesmo o habilidoso esportista,
profissional ou artista?
Aprendizagem sim, é mudança, pois não se espera que alguém
que aprenda, continue com as mesmas características. Esperase que ocorram mudanças. Entretanto, não seriam mudanças
aleatórias; seriam mudanças sobre uma base estável. Estabilidade
e mudança, um tema para profunda análise...
Mas, o que muda?
Muda o comportamento motor, isto é, as competências
motoras para solucionar problemas que envolvam respostas
próximas àqueles padrões de movimento praticados.
Essas mudanças seriam permanentes, tal como nos diz o
dito popular: “se aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais se
esquece”?

Sim e não. Sim, porque algo que é aprendido permanece. Não,
porque esta permanência é relativa, ou seja, se não houver prática,
provavelmente perderá gradativamente a qualidade de desempenho.
Desta forma, as experiências anteriores funcionariam como uma
espécie de balizamento da aprendizagem, fundamentando as
aprendizagens posteriores. Um repertório motor amplo seria base
para a aprendizagem mais efetiva de nova habilidade. Todavia, estudos
ainda são necessários para verificar com que nível ocorre a
transferência entre habilidades. A prática, neste processo, parece então
ser essencial. É preciso praticar para aprender e é preciso praticar
para não “desaprender”. Considere o uso do neologismo para introduzir
a noção que o processo de aprendizagem é contínuo. Cada momento
de prática é um momento de aprendizagem, reforçando as habilidades
adquiridas e aplicando-as em novas situações que se apresentam.
Não cabe agora discutir, mas a prática pode ocorrer de variadas
formas, inclusive na ausência de movimento (SUINN, 1993). A
aprendizagem não é diretamente mensurável. É inferida por meio
de desempenho, pois quando o resultado obtido ou o padrão
apresentado tornam-se estáveis e precisos, conclui-se que,
estruturalmente, alguma competência foi formada. Ou como bem
colocam TANI e CORRÊA (2004, p.77), “a aprendizagem é um
fenômeno oculto e sua ocorrência precisa ser inferida com base em
mudanças observáveis”.
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Discussão
O processo de aprendizagem motora caracteriza-se por mudança
de comportamento pelo qual o aprendiz passa de uma fase inicial
para uma fase final. Os clássicos estudos sobre as fases de
aprendizagem motora as descrevem como passagem de estágios
que apresentam elevado número de erros de performance,
inconsistência e alta demanda de atenção para a execução da habilidade
para estágios em que mostram consistência, poucos erros e pouca
demanda de atenção para a execução de habilidades (ADAMS, 1971;
GENTILE, 1972; FITTS & POSNER, 1967). Assim, a fase final é
considerada o auge do processo de aprendizagem. As próprias teorias
clássicas de aprendizagem motora (ADAMS, 1971; SCHMIDT, 1975)
explicam este processo de estabilização da performance, culminando
com a automatização.
Para que ocorra a aprendizagem, o feedback parecer ser
essencial. Juntamente com a prática, parece compor o que seriam

os componentes principais na aquisição de habilidades motoras
(MANOEL, 1999; CHIVIACOWSKI & TANI, 1993). Tal afirmação
pode ser verificada quando se recorre ao fenômeno e se observa
o comportamento dos aprendizes. Ao concluir a execução de
uma tentativa, o praticante iniciante não tem capacidade precisa
de avaliação de seu padrão de movimento ou mesmo explicar
qual resultado atingiu. Para fazer essa análise o aprendiz depende
do feedback. É essa informação que fornecerá base para análise
de seu sucesso ou fracasso, isto é, uma operação de subtração:
meta a ser atingida menos o resultado obtido na execução. A
diferença desta operação chama-se erro. É a partir do
conhecimento do erro que o aprendiz tem base para fazer os
ajustes e correções necessárias à melhoria de desempenho.
Quando este erro apresentar valores consistentes próximos da
meta, considerados aceitáveis, com padronização espaço-
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temporal do movimento, considera-se que o praticante atingiu a
estabilização da performance. Será que conseguiria atingir este
nível sem o feedback? Muito provavelmente, não. A descrição
detalhada deste fenômeno permite uma observação: é que nessa
visão, o aprendiz promove a aquisição e manutenção de estrutura
por diminuição do erro através do feedback negativo, visando a
consistência e a precisão. A partir do momento que adquire uma
estabilidade, esta é mantida por regulação cibernética (WIENER, 1948).
Partindo desta descrição, surge um problema para explicar a
aprendizagem motora como um processo contínuo. Por se
fundamentar em processos homeostáticos, esta visão de
aprendizagem pode ser caracterizada como um modelo de equilíbrio
em que, num sistema fechado, depois de atingido o equilíbrio
termodinâmico, não há mais troca de matéria, energia e informação
com o meio ambiente (BERTALANFFY, 1950, 1977; PRIGOGINE, 1978,
1996; PRIGOGINE & STENGERS, 1984). Assim, o sistema não mudaria,
o que significa não retroceder, mas também não avançar, não havendo
ganho de competência, tornando a automatização em rigidez (TANI,
1995, 2005; TANI et al., 1992).
Modelos de equilíbrio conseguem explicar como se adquire
e mantém uma estrutura. Porém, não explicam a formação de
novas estruturas a partir daquelas já adquiridas, isto é, o aumento
de complexidade do sistema. Considerar esse processo contínuo
em direção à crescente complexidade é fundamental, pois é uma
das características da aquisição de habilidades motoras. O

aumento de complexidade pressupõe instabilidade, perturbação
ou mecanismo de amplificação do desvio (MARUYAMA, 1963;
PRIGOGINE, 1978, 1996; PRIGOGINE & STENGERS, 1984). Por isso,
novos modelos teóricos precisam ser propostos no sentido de
avançar nas limitações dos modelos de equilíbrio, para explicar
a aprendizagem além da estabilização (TANI, 1995, 2005).
Com base nessa problemática, a aquisição de habilidades motoras
não finaliza com a automatização. A aprendizagem é contínua, com
um aumento crescente de complexidade. TANI (1982, 1989, 1995,
2005) tem proposto duas fases de aprendizagem: a fase de
estabilização e a fase de adaptação. Na fase de estabilização ocorre
um aumento da consistência devido a eliminação do erro através do
feedback negativo. A partir de uma inconsistência e falta de
coordenação iniciais, os movimentos tornam-se, com a prática,
consistentes e coordenados, atingindo uma padronização espaçotemporal. Na fase de adaptação, o sistema se ajusta às perturbações
tanto do ambiente (estímulos externos que exigem uma resposta)
quanto do próprio sistema (intenção do próprio executante em
executar a habilidade de outra forma). No caso de se adaptar às
perturbações utilizando a flexibilidade da estrutura, ocorre uma
adaptação paramétrica. Mas se a perturbação ultrapassar os limites
do sistema (estrutura) em se adaptar via mudança paramétrica, há a
necessidade de reorganização da própria estrutura, o que poderá
resultar na formação de novas estruturas em um nível superior de
complexidade.

Considerações finais
Uma nova interpretação do processo de aquisição de
habilidades motoras se faz necessária, quando se observa que as
teorias correntes fundamentam-se em modelos de equilíbrio para
explicar o processo de mudança. Ressalte-se que para uma nova
explicação da aprendizagem motora, é preciso também
reinterpretar o papel dos fatores subjacentes à aprendizagem,
dentre eles como já mencionados anteriormente, a prática e o
feedback. Há na literatura um conjunto de questões associadas
ao aumento da flexibilidade do comportamento associadas à

prática (BARREIROS, 1994; LEE & MAGILL, 1983; MAGILL & HALL,
1990; SCHMIDT, 1975; SHEA & MORGAM, 1979, dentre outros).
Todavia, no tocante ao feedback, ainda há poucos estudos que
discutem o seu papel enquanto variável que pode restringir
demasiadamente o comportamento (TANI, 1986, 1989; MEIRA
JUNIOR, 2005; UGRINOWITSCH et al., 2003). Assim, sugere-se novos
estudos sobre o feedback numa perspectiva a aumentar a
flexibilidade do sistema, permitindo a continuidade do ciclo de
aprendizagem: mudança-estabilidade-mudança.
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