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Dentre os fatores que afetam a 
aprendizagem de habilidades motoras a 
instrução tem papel de destaque, pois auxilia o 
aprendiz a compreender o objetivo da tarefa e o 
orienta quanto as melhores soluções (PÚBLIO, 
TANI & MANOEL, 1995). Os meios mais comuns 
de apresentar a instrução são o verbal, o visual 
(fotografias, filmes, demonstrações) e sua 
associação (GUEDES, 2001). Embora vários 
estudos tenham sido realizados, determinar qual 
a melhor forma de comunicar uma determinada 
habilidade, ainda é um desafio (MAGILL, 2000). 
O objetivo do estudo foi investigar o efeito de 
diferentes estratégias de instrução na 
aprendizagem do mergulho lançado. 
Participaram 35 crianças entre 8 e 10 anos de 
idade (8,9 ± 0,87 anos), divididas aleatoriamente 
em 3 grupos: o GV recebeu instrução verbal 
(descrição detalhada da tarefa), o GD observou 
uma demonstração em vídeo e o GD+V 
observou a demonstração em vídeo e 
simultaneamente recebeu instrução verbal. O 
estudo foi composto por pré-teste, fase de 
aquisição e teste de retenção, resultando em um 
total de 28 tentativas e 8 instruções (duas em 
cada uma das 4 sessões da fase de aquisição). 
O desempenho dos sujeitos foi avaliado através 
de uma lista de checagem. Para fins de análise 
foram consideradas as 3 tentativas do pré-teste 
(pré), as 5 primeiras (aqI),e as 5 últimas da fase 
de aquisição (aqF), e as 5 tentativas do teste de 
retenção(ret).  

Quando as análises envolveram blocos 
em que se encontrou não normalidade (Shapiro-
Wilk), utilizaram-se testes não-paramétricos: 
Wilcoxon e Kruskal Wallis, nas comparações 
intragrupos e intergrupos, respectivamente. Nas 
demais análises foram utilizados testes 
paramétricos (ANOVA Two Way e ANOVA One 
Way). Adotou-se α = 0,05. 

Não foram encontradas diferenças entre 

os grupos em nenhuma das fases, o que 
caracteriza a igualdade inicial entre as crianças e 
a não diferença de efeito entre as condições 
experimentais. Verificou-se um aumento 
significativo da pontuação entre pré e aqI em 
todos os grupos, ou seja, eles aproveitaram da 
instrução para obter uma idéia da tarefa. Apenas 
o GV apresentou aumento de aqI para aqF, 
porém, ele foi acompanhado de uma diminuição 
de aqF para ret. Portanto, os três grupos não se 
beneficiaram do período de prática.  
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Figura 1: Média e desvio padrão da pontuação obtida 
em cada fase para cada grupo no mergulho lançado 

 
Pode-se concluir que, independente da 

estratégia empregada, uma instrução detalhada 
é eficiente para a compreensão do mergulho 
lançado. No entanto, pode não ser suficiente 
para sua aprendizagem. Nesse sentido, em 
estudos futuros o efeito do conteúdo da 
informação deverá ser investigado. 
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