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RESUMO 

 

Este trabalho discute sobre a utilização do TGFU (Teaching Games for 

Undertanding) no voleibol a partir de estudos com vários mini jogos relacionados 

aos fundamentos básicos da modalidade, visando aprimorar o gesto técnico e 

motor do aluno. O objetivo da pesquisa é verificar a importância dos jogos 

reduzidos para a melhora na prática do esporte priorizando o gesto técnico, no 

caso a manchete. Como metodologia, estabeleceu-se uma pesquisa de campo 

para verificar as diferentes formas de utilização do método de espaços reduzidos 

em aula e para a utilização dos fundamentos básicos do voleibol, a escolha do 

esporte deve-se pela sua intensa demanda de práticas no país, em virtude das 

vitórias dos últimos anos. Foram selecionados dez participantes para a pesquisa 

e realizados três testes utilizando os fundamentos básicos do voleibol em espaço 

reduzido e com regras adaptadas. Pode-se concluir que o Teaching Games for 

Understanding pode ser uma excelente ferramenta para trabalhar a iniciação 

esportiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O esporte atualmente apresenta diversas possibilidades sendo levadas 

em consideração várias discussões referentes às propostas de ensino-

aprendizagem.  

Os Teaching Games for Understanding ou TGFU são os jogos reduzidos 

e adaptados que propôem uma forma de ensino contextualizada, isto é, sugerem 

que as aulas aplicadas nesta metodologia de ensino se apresentem com 

minijogos com as seguintes características: mudança de objetivo, alterações das 

regras de partidas oficiais, tamanho do campo de jogos, a redução de jogadores 

no momento do jogo, diferentes materiais etc.  

O aluno terá fácil compreensão da lógica do jogo, capacitando o(s) 

participante(s) responder de maneira considerável e inteligente às situações 

adversas vividas durante o jogo reduzido.  

Segundo a abordagem neste modelo, TGFU, tem o foco total que o aluno 

em situação real de jogo se volte mais para a técnica e compreenda-a com mais 
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rapidez e eficácia, antes de preocupar-se com a aprendizagem das táticas do 

voleibol.  

 

OBJETIVOS 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a importância da metodologia do 

TGFU de forma que o aluno compreenda a tática antes de preocupar-se com a 

aprendizagem dos gestos técnicos, onde os alunos aprendam a solucionar as 

dificuldades táticas durante a vivência do jogo fazendo-se toda a diferença na 

prática do voleibol e na execução dos jogos reduzidos, contribuindo com a 

prática esportiva. 

 

METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa apresentada no estudo é a pesquisa explicativa, que 

tem por objetivo identificar os fatores que contribuem para que os fenômenos 

ocorram. Na pesquisa explicativa, escolheu-se o processo experimental. 

Foram selecionados de forma aleatória 10 alunos do curso de Educação 

Física de uma Instituição de Ensino Superior particular, localizada na zona sul 

de São Paulo, do sexo feminino e masculino com idades entre 18 e 30 anos 

praticantes de voleibol. Serão apresentados aos pesquisados o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e tomadas as providências necessárias para 

garantir a ética na condução da pesquisa.  

Foram realizados testes de manchete utilizados no voleibol, onde cada 

dupla realizará um mini jogo no espaço de 24x35, utilizando apenas o 

fundamento da manchete. Seu objetivo é executar o movimento da Manchete 

onde a bola terá que acertar o Bambolê que estará no chão, trabalhar o 

movimento da manchete e o senso da direção do aluno. 

 

APLICAÇÃO DO TGFU NO VOLEIBOL  

 

O voleibol é um esporte coletivo jogado por duas equipes em uma quadra 

dividida por uma rede, onde cada equipe permanece em sua parte da quadra. O 

objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede de modo a que a bola 
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toque no chão dentro da quadra adversária, ao mesmo tempo em que se evita 

que os adversários consigam fazer o mesmo.  

O teste consiste em realizar o movimento da manchete dentro de um 

espaço delimitado pelo professor. Cada indivíduo participante deveria executar 

o movimento da manchete em um jogo reduzido em duplas em que a bola possa 

tocar uma vez no chão. Também foi elaborado um teste de acerto de manchete 

em um bambolê em que envolve duas equipes uma contra a outra.  

O participante somente receberam instrução no momento de realização 

da tarefa.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ao analisar os testes feitos e os resultados obtidos, observou-se que a 

maioria dos alunos tem uma coordenação motora muito escassa e para acertar 

o movimento e alvo. 

Pode-se destacar alguns itens em que foi feito um paralelo com as três 

dimensões: a utilização de espaços variados durante a aplicação das aulas; o  

conhecimento no projeto interdisciplinar desenvolvido pela, ideia de participação 

na amostra cultural na escola, a discussão envolvendo técnica esportiva e as 

metodologias para o ensino do voleibol. 
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