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Optativa
Ementa: Análise da relação entre os aspectos psicológicos e o desempenho no esporte.
Reflexão sobre a influência das variáveis cognitivas e perceptivas sobre o processo
ensino-aprendizagem das habilidades técnico-táticas (teoria e estado da arte).
Avaliação crítica dos modelos pedagógicos que fundamentam o treinamento
esportivo. Aplicação dos princípios da teoria sócio-histórica de Vygotsky para a revisão
e elaboração de modelos pedagógicos alternativos (centrados no processo de tomada
de decisão). Discussão sobre os instrumentos de avaliação utilizados para medir
mudanças qualitativas do pensamento tático dos jogadores.
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