
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CDS - CÂMARA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: TAMIRIS FEITOSA MOREIRA DIAS

TÍTULO: EFEITOS DE DIFERENTES PROPORÇÕES DE CONHECIMENTO DE RESULTADO SOBRE AS DIMENSÕES RELATIVA E ABSOLUTA NA APRENDIZAGEM DE UMA TAREFA MOTORA

AUTORES: JOÃO ROBERTO VENTURA DE OLIVEIRA, TAMIRIS FEITOSA MOREIRA DIAS, JOÃO ROBERTO VENTURA DE OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO VENTURA DE OLIVEIRA, TAMIRIS

FEITOSA MOREIRA DIAS, ARIELLE SOUZA, INGRID LUDMILA BASTOS LÔBO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE:  DIMENSÃO RELATIVA, DIMENSÃO ABSOLUTA, CONSISTÊNCIA, ADAPATABILIDADE

RESUMO

O conhecimento de resultados (CR) é entendido como uma informação de retorno sobre o movimento executado nas dimensões absoluta e relativa. A dimensão absoluta

associa-se a elementos que podem sofrer alterações ao longo da execução, tais como força, tempo, velocidade e amplitude na produção do movimento. A dimensão relativa

relaciona-se com aspectos que não sofrem variação ao longo da execução. Entretanto, não se sabe como a quantidade de fornecimento de CR em cada dimensão afeta a

aprendizagem. Para a aprendizagem de um padrão inicial (dimensão relativa) e posterior aprendizagem de elementos associadas à dimensão absoluta é necessário que a

apresentação de CR relativo preceda a do CR absoluto, assim como deve ser fornecido em uma quantidade maior, quando comparado ao CR absoluto. Assim, objetiva-se

verificar o efeito das combinações de CR absoluto e relativo na aprendizagem de uma tarefa motora. Participarão 36 voluntários de ambos os sexos, entre 18 e 35 anos, destros e

distribuídos em 3 grupos: (1) 70% fornecimento de CR relativo e 30% CR absoluto (G33-A); (2) 30% fornecimento de CR relativo e 70% CR absoluto (G33-B); e (3) Fornecimento

de CR relativo e absoluto em todas as tentativas (G100). A tarefa consiste em aprender a sequência de 4 teclas numéricas em ordem pré-determinada (2, 8, 6 e 4). Haverá a fase

de adaptação (12 tentativas) e a fase de aprendizagem (120 tentativas). Após 24 horas, um teste de retenção (12 tentativas sem CR) e um de transferência (12 tentativas com

CR). Os tempos totais serão 900ms (aquisição e retenção) e 1300ms (transferência). Os tempos relativos alvo para os 3 componentes da tarefa serão: 22,2% (2 para 8); 44,4% (8

para 6); 33,3% (6 para 4). O projeto se encontra em coleta de dados (57957916.2.0000.5525). As medidas utilizadas serão os erros relativos dos componentes e o erro absoluto.

Análise será descritiva, por meio de média e desvio padrão. ANOVA twowa (posthoc de Tuckey) serão utilizadas para análises da aquisição e testes.

Projeto 1


