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O voleibol exige domínio corporal e do material de maneira sincronizada, contatos breves e
limitados com a bola, precisão técnica e urgência nas tomadas de decisão e, por isso, há
dificuldade de os jogadores transferirem elementos técnicos de forma analítica para o jogo,
que exige domínio das habilidades técnicas para que haja continuidade de jogadas. (COSTA;
NASCIMENTO, 2004). Assim, é importante considerar a interação complexa entre a técnica
e a tática a fim de qualificar as ações no jogo (GRAÇA; MESQUITA, 2002). Atendendo a
esse fim, o objetivo do trabalho foi relatar e ponderar o potencial pedagógico das estratégias
de feedback extrínseco por meio de filmagens (MENDES, 2001), adaptação de
equipamentos e área de jogo (SADI, SANTOS; ARAÚJO, 2010) e jogos reduzidos
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(MESQUITA; MARQUES; MAIA, 2001). Para tanto utilizou-se da apresentação do padrão
dos movimentos sem falha técnica, experimentação global de gestos técnicos, diferentes
exercícios e educativos vinculados a uma habilidade específica e uso de atividades com
níveis de complexidade gradual com alteração no comportamento técnico e tático. As
estratégias foram utilizadas em uma disciplina de graduação cujas turmas eram compostas
por maioria de estudantes sem ou com pouca experiência no esporte. Os resultados obtidos
foram melhoria na qualidade da execução técnica, capacidade de tomada de decisão e,
consequentemente, continuidade de jogo. Tais ganhos corroboram os pressupostos da
bibliografia utilizada, isto é, que a oferta de situações variadas com intencionalidade
pedagógica é potencial estimulante da aprendizagem e possível promotora de desempenhos
com qualidade superior no contexto do jogo.
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