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Resumo 
 

Estratégias de suplementação da aprendizagem motora têm se demonstrado  

imprescindível na aquisição de habilidades motoras específicas; entretanto, a 

diversidade de estratégias, implica que os profissionais se envolvam cada vez mais 

em pesquisas, com intuito de mapear as melhores instruções no favorecimento da 

aprendizagem de habilidades. O objetivo deste trabalho será investigar três 

apresentações de suplementação da aprendizagem na aquisição da habilidade de 

arremesso no lance livre no basquetebol, que serão: demonstração de um modelo 

expert, seguida por instrução verbal; a segunda apresentação será inversa a citada 

anteriormente; e a terceira, demonstração e instrução serão apresentadas 

concomitantemente. Neste experimento jovens de 11 a 15 anos,   serão alocados de 

forma homogênea com relação ao arremesso livre no basquetebol. Para a análise do 

desempenho serão utilizadas três tipos de pontuação que são: cesta (4), aro (2) e 

tabela (1), a somatória total dos pontos determinará o nível de desempenho. Após 3 

sessões individuais de 20 arremessos cada, com instrução nos arremessos múltiplos 

de 4, os voluntários serão reavaliados. 

 

INTRODUÇÃO 

 A prática é condição necessária para que ocorra a aprendizagem na Educação 

Física Escolar (EFE), como em qualquer outra modalidade esportiva; entretanto, a 

prática apenas pela repetição sistemática pode não ser suficiente para a aquisição 

de habilidades motoras (SCHMIDT & WRISBERG, 2001). Desta forma, estratégias 

de suplementação da aprendizagem têm sido investigadas de forma intensa nos 

últimos anos para maximizar a aprendizagem nas mais diferentes situações, dentre 

elas; o ensino de modalidade especificas como a natação, basquetebol, etc; a 

potencialização do desempenho em gestos motores de atleta de alto nível; e, 

principalmente, em programas de educação física escolar, onde a essência da 

construção do movimento é forjada. 



  Com a relação à última variável supracitada,  os professores utilizam diferentes 

formas de suplementação da aprendizagem, sendo a instrução verbal e a 

demonstração são duas das mais importantes e frequentemente utilizadas 

estratégias de ensino. A primeira engloba informações sobre a meta da tarefa, a 

especificação da tarefa (o que fazer) e o modo de execução da tarefa (como fazer); 

através da transmissão dessas informações, o professor procura esclarecer o 

padrão de movimento que o aprendiz deve alcançar ao final da prática. Já a 

segunda, transmite ao observador características espaciais e temporais do 

movimento que o ajuda a desenvolver uma representação cognitiva da ação, que é 

usada na produção do movimento e serve como padrão para detecção e correção 

de erros (UGRINOWITSCH & BENDA, 2011)  

Estudos têm investigado a influência destes tipos de suplementação de forma 

isolada (SILVA et al, 2010) e de forma combinada (ENNES et al, 2008). Com base 

em delineamentos experimentais como os supracitados, pode-se especificar qual 

intervenção tem maior potencial para influenciar no aprendizado de um gesto motor, 

no caso o arremesso do basquetebol; desta forma, estudos que têm como foco as 

interrogações investigadas acima devem ser incentivados.  

O objetivo deste trabalho será analisar o efeito de estratégias de suplementação da 

aprendizagem na aquisição de uma habilidade específica. 

Metodologia 

Após a aprovação do comitê de ética e a assinatura por parte dos pais do 

consentimento livre e esclarecido, serão coletados os dados com alunos da escola 

Intellectus de Santos, que cursam o ensino fundamental II. Trinta crianças com idade 

entre 11 a 15 anos, serão incentivados a realizar a tarefa experimental que será 

constituída em realizar o arremesso livre de 5 metros com bola de oficial de 

basquete para 20 tentativas. Após a análise inicial dos dados formar-se-ão quatro 

grupos de forma pareada para análise da influência das estratégias de 

suplementação; durante a tarefa de separação dos grupos os participantes terão 

suas ações filmadas através de uma câmera Canon IXUS 105, para posterior análise 

da eficiência do movimento através da lista de checagem (NUNES & GEHRING, 

2012), para isto, dois profissionais treinados para a análise serão responsáveis por 

avaliar a proficiência motora das crianças no teste. Os grupos serão montados da 

seguinte forma: G1 grupo receberá demonstração e em seguida, instrução verbal; o 



G2 instrução verbal e demonstração, o G3 receberá instrução verbal com 

demonstração e o G4 será o grupo controle.  

A instrução verbal será fornecida com base na lista de checagem e  serão 

utilizados quatro itens para a tentativa de aprimorar o desempenho dos 

participantes, e a demonstração será a visualização do vídeo do arremesso livre 

realizado por um expert. Todos os grupos serão submetidos a três sessões de 

práticas compostas por 20 arremessos livres sendo que a cada quatro tentativas 

será ofertada a suplementação de aprendizagem especifica de cada grupo, salva a 

exceção do grupo controle. O teste de retenção será realizado na quarta sessão de 

pratica e será formado pela reprodução do teste inicial. 
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