
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO             

JEQUITINHONHA E MUCURI 

 

 

 

Natália Fontes Alves Ambrósio 

 

 

 

 

Diferentes percentuais para o cálculo da meta 

específica na aquisição do arremesso para três 

pontos no basquetebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DIAMANTINA 

2010 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO             

JEQUITINHONHA E MUCURI 

 

 

 

Natália Fontes Alves Ambrósio 

 

 

 

 

Diferentes percentuais para o cálculo da meta 

específica na aquisição do arremesso para três 

pontos no basquetebol 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Educação Física da UFVJM como 

requisito parcial para obtenção do título 

de Licenciado em Educação Física. 

Orientador: Leandro Ribeiro Palhares 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DIAMANTINA 

2010 



 

 

Natália Fontes Alves Ambrósio 

 

 

 

Diferentes percentuais para o cálculo da meta 

específica na aquisição do arremesso para três 

pontos no basquetebol 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Educação Física da UFVJM como 

requisito parcial para obtenção do título 

de Licenciado em Educação Física. 
 

 

 

Monografia apresentada em: 11/06/2010 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

_____________________________ 

Leandro Ribeiro Palhares (orientador) 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 

 

_____________________________ 

Fernando Joaquim Gripp Lopes 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 

 

_____________________________ 

Sandra Regina Garijo de Oliveira 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha Mãezinha, 

  a certeza que em todo o meu caminho 

 eu não estava, 

não estou e nem ficarei  

sozinha.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Os meus verdadeiros agradecimentos à vida e a presença de algumas pessoas na minha 

formação, que aqui deixo em especial: 

 

A minha família, que com dificuldades diferentes, mas tão intensas quanto as minhas 

construíram esse futuro. 

 

Ao Professor Leandro Ribeiro Palhares, obrigada por tudo que construiu comigo. Mas, não 

poderei escrever o quão longa será minha vida de sucesso e competência para revelar o quanto 

lhe sou grata por me educar profissionalmente. Deixo minha próxima trajetória e meu destino 

contarem esta história, que é consequência do caminho árduo e da formação tão bem sucedida 

orientada por você. Enfim, no coração assentam as saudades, na mente a aprendizagem, nas 

emoções da vida o orgulho de ter sido sua orientanda. 

 

A todos que integram a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em 

especial ao Departamento de Educação Física, que me fizeram certificar que a estrutura e os 

mestres que me ofereceram eram exatamente o que eu precisava. 

 

Aos integrantes do GEPAM, que eu espero a partir da nossa dedicação, competência e 

amizade possamos produzir ótimos trabalhos. 

 

A Universidade de São Paulo, juntamente com os membros do LACOM e em especial ao 

Professor Alessandro Teodoro Bruzi, que me ofereceram a estrutura, os ensinamentos e 

uma ótima recepção. 

 

Aos voluntários integrantes da equipe de basquetebol universitária da USP, que 

disponibilizaram seu tempo e trabalho para a coleta de dados. 

 

Ao meu amigo, Artur Ferreira Pereira, um humilde agradecimento pela sinceridade de um 

grande amigo, pois a verdade é que sempre caminhou comigo com sabedoria e carinho, 

ajudou a construir e foi peça fundamental no meu futuro. 

 

Por último, nem mais, nem menos importante, mas sim essencial na minha vida, agradeço a 

todas as amizades, que não me deixam faltar carinho, atenção, companhia e esperança, eu 

sabia exatamente a hora e o momento que cada uma poderia me ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os objetivos me comprometem com o trabalho, 

Com o tempo, com a dor e com tudo o mais  
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RESUMO 

 

 

 

Algumas condições devem ser consideradas para o estabelecimento de metas, dentre 

elas o nível de dificuldade. Este estudo investigou os efeitos de diferentes percentuais para o 

cálculo da meta específica na aquisição do arremesso para três pontos do basquetebol. 

Participaram 13 sujeitos (24,3±4,8 anos de idade), universitários, do sexo masculino e 

experientes na tarefa, que foi avaliada por meio do desempenho (escore) e o 

comprometimento a meta estabelecida (questionário). O delineamento constou de um pré teste 

(10 tentativas, sem meta estabelecida pelo experimentador), fase de aquisição (10 blocos de 

10 tentativas, com meta específica calculada de acordo com o desempenho no pré teste) e pós 

teste (10 tentativas, sem meta estabelecida pelo experimentador). Dois grupos foram formados 

aleatoriamente: G10% (n=7) e G30% (n=6), diferenciados pelo desempenho do pré teste 

acrescido de 10% ou 30%, respectivamente. Após a última fase, os sujeitos responderam um 

questionário de avaliação do comprometimento da meta. Na análise intergrupos o teste U de 

Mann Whitney não encontrou diferença significativa entre os grupos para o pré teste 

(p=0,884) e pós teste (p=0,883). Na análise intragrupos o teste de Wilcoxon não apontou 

diferença significativa (G10%: z=-1,069, p=0,285; G30%: z=-1,382, p=0,167). A análise 

descritiva do questionário, realizada por meio da freqüência de respostas, indicou tendência 

de maior comprometimento com a meta para o G10%. Conclui-se que os diferentes 

percentuais para o estabelecimento de metas não foram eficientes para gerar mudanças no 

desempenho de ambos os grupos, e que aparentemente o acréscimo de 10% ao desempenho 

no pré teste permitiu maior comprometimento com a meta. 

 

 

Palavras chave: Aprendizagem Motora; Estabelecimento de Metas; Nível de Dificuldade da 

Meta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As habilidades são inerentes aos seres humanos e essenciais para a vida dos 

mesmos, como andar, mastigar, pular, correr e a Educaçao Física nos possibilita manipular a 

aprendizagem de diversas habilidades, que diferentemente das já citadas como apontam 

Schmidt e Wrisberg (2001) não são comportamentos relativamente inatos e para alcançar 

proficiência em outras habilidades, precisamos de uma quantidade mais considerável de 

prática e assim, produzir movimentos que resultam em um alcance consistente de meta. Uma 

forma de compreender essa prática e a aquisição de habilidades é através da aprendizagem 

motora. 

A aprendizagem motora é definida como uma capacidade da pessoa em 

desempenhar uma habilidade, inferida como uma melhoria relativamente permanente no 

desempenho, devido à prática ou à experiência (MAGILL, 2000). Esta relaciona-se com 

estudos de fatores que afetam a aquisição de habilidades motoras, sendo, a demonstração, o 

conhecimento de resultados, a organização da prática e o estabelecimento de metas (TANI; 

CORRÊA, 2004). 

A aquisição de habilidades motoras por meio do estabelecimento de metas dar-se-

a pela motivação e direcionamento do comportamento humano a um objetivo que está 

proposto, sendo este, a meta da ação. É um procedimento relativamente novo na 

aprendizagem motora, pois inicialmente os estudos foram desenvolvidos na Psicologia 

Organizacional, onde verificou-se que melhor seria o desempenho se fossem estabelecidas 

metas específicas e desafiadoras em relação a metas postas como genéricas (LOCKE; 

LATHAM, 1985). 

Somente a partir da década de 1980 as pesquisas sobre estabelecimento de metas 

começaram no contexto da educação física e dos esportes (FREUDENHEIM; TANI, 1998; 

MOONEY; MUTRIE, 2000; UGRINIWITSCH; DANTAS, 2002; DUTRA, 2007). No 

entanto, para a melhora do desempenho estabelecendo metas em tarefas esportivas algumas 

condições devem ser consideradas: nível de experiência dos sujeitos, a especificidade da 

tarefa, o método da pesquisa (delineamento experimental, problema e quantidade de prática), 

rigor no controle de comprometimento à meta e o percentual de referência para o cálculo da 

meta específica. 

Assim, partindo-se da concepção que motivação é um importante fator para a 

aprendizagem, através da melhora do desempenho e aderência esportiva, o foco deste estudo 



 

 

será o percentual para o cálculo da meta específica para sujeitos experientes no arremesso 

para três pontos no basquetebol. 



 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Conceitos em estabelecimento de metas 

 

 

De acordo com Locke e Latham (1985) a meta é o objetivo da ação. Outros 

autores, como Ugrinowitsch e Dantas (2002), consideram-na como um compromisso com o 

desempenho futuro. Para Ugrinowitsch e Coca Ugrinowitsch (2003), a meta refere-se a um 

estado de proficiência a ser atingido em um período de tempo pré-estabelecido. Assim, 

entende-se como uma meta um estímulo que direciona a atenção, traçado para alguém ou por 

alguém em um tempo determinado, ela conduz as ações das pessoas ao alcance da mesma 

motivando e desafiando.  

Já o estabelecimento de metas é uma estratégia motivacional para direcionar a 

atenção do executante à meta (LOCKE; LATHAM, 1985). Para Burton (1994) e Souza Júnior 

(2005), estabelecer metas é uma estratégia motivacional positiva designada para melhorar o 

desempenho. Schmidt e Wrisberg (2001) entendem o estabelecimento de metas como um 

processo de estabelecer alvos para o desempenho futuro. Dessa forma, o estabelecimento de 

metas vem sendo analisado pelos pesquisadores como um fator motivacional que contribui 

para que um indivíduo alcance um objetivo que está proposto. 

Pode-se estabelecer metas que são genéricas ou específicas. Uma meta genérica é 

pouco objetiva do tipo “faça o melhor possível”, em relação ao movimento ela é mais 

qualitativa sem uma declaração de intenção (UGRINOWITSCH; DANTAS, 2002; 

UGRINOWITSCH; COCA UGRINOWITSCH, 2003). Já a meta específica é clara e definida, 

sendo uma meta quantitativa em relação a um padrão de realização da tarefa do tipo “faça 7 

pontos em 10 cortadas” no voleibol (UGRINOWITSCH; COCA UGRINOWITSCH, 2003; 

DUTRA, 2007). Para se estabelecer uma meta específica realiza-se um cálculo de acordo com 

características da tarefa e do sujeito.  

O cálculo da meta específica é realizado a partir do desempenho inicial de um 

sujeito em determinada tarefa, podendo ser em um pré-teste. A este acrescenta-se um 

percentual, através deste é possível que a meta calculada não seja irrealista e desmotivante. 

Como exemplo no basquetebol, realiza-se um pré-teste de 10 tentativas, um valor de 20%, que 

é um percentual comumente usado na literatura de estabelecimento de metas, é acrescido ao 

número de cestas convertidas, estabelecendo assim uma meta para a fase seguinte de acordo 



 

 

com o nível de habilidade apresentado pelo sujeito (FREUDENHEIM; TANI, 1998; 

UGRINOWITSH; DANTAS, 2002). 

O nível de habilidade pode ser caracterizado pelo nível de experiência (contato 

prévio) do indivíduo. Um indivíduo inexperiente nunca teve informação e nem prática 

sistematizados, assim, irá descobrir primeiro o que fazer para realizar a tarefa proposta. Já o 

indivíduo que é experiente já obteve algum tipo de contato com a tarefa, ou seja, alguma 

informação ou prática sistematizados e apresentará uma menor ou maior experiência, podendo 

ser, iniciante ou habilidoso na tarefa. O iniciante, segundo Fitts e Posner (1967), está em um 

estágio inicial de aprendizagem onde a atividade motora é caracterizada por imprecisão, 

lentidão, inconsistência e aparência rígida (SCHMIDT; WRISBERG, 2001). Já o indivíduo 

habilidoso, que está em um estágio avançado de aprendizagem, possui uma maior experiência, 

o que implica que a pessoa seja capaz de alcançar um resultado final com máxima certeza, um 

mínimo gasto de energia e também um mínimo tempo de movimento (SCHMIDT; 

WRISBERG, 2001). 

Para o estabelecimento de metas específicas muitas pesquisas manipulam 

diferentes percentuais para se calcular a meta de acordo com o nível de habilidade do sujeito 

(MOONEY; MUTRIE, 2000; DUTRA, 2007). Diferentes percentuais possibilitam a melhora 

do desempenho pela efetividade da meta, pois o percentual para o cálculo da meta deve ser 

específico ao nível de habilidade dos sujeitos. 

 

 

2.2. Pesquisas sobre estabelecimento de metas 

 

 

As pesquisas sobre estabelecimento de metas têm uma longa história na 

Psicologia Organizacional e Industrial. Em relação a essas pesquisas, Locke e Latham (1985) 

produziram uma ampla revisão de literatura e encontraram que estabelecer metas funciona 

bem em indústrias e organizações, pois motivam e direcionam as ações das pessoas às suas 

metas. Assim, estes autores propuseram que estas pesquisas fossem conduzidas também nos 

esportes, pois tarefas em indústrias e tarefas esportivas são ações físicas e mentais para se 

alcançar uma meta, podendo ser individual ou de uma equipe no intuito de melhorar o 

desempenho e a produtividade, apresentando assim, uma similaridade entre tarefas (LOCKE; 

LATHAM, 1990; DUTRA, 2007). 



 

 

A partir da metade da década de 1980 é que pesquisadores ligados à psicologia do 

esporte testaram as proposições apontadas por Locke e Latham (1985). Assim, passaram a 

conduzir os estudos com o estabelecimento de metas na reabilitação e no desenvolvimento de 

capacidades físicas, mas inicialmente no setor esportivo os estudos se mostraram 

inconsistentes. Mesmo assim, a partir de 1990, pesquisadores do comportamento motor para 

testar essas proposições de Locke e Latham (1985), vêem conduzindo pesquisas no tocante à 

influência do estabelecimento de metas na aprendizagem de habilidades motoras 

(UGRINOWITSCH; COCA UGRINOWITSCH, 2003; TANI; CORRÊA, 2004; DUTRA, 

2007). 

O estabelecimento de metas no comportamento motor, foco deste estudo, não tem 

recebido muita atenção por parte dos pesquisadores, pois os resultados neste setor, não 

demonstram a mesma relação significativa do estabelecimento de metas comparados aos 

resultados em indústrias e organizações (UGRINOWITSCH; COCA UGRINOWITSCH, 

2003). Estes resultados são poucos consistentes, como mostra o QUADRO 1. 

 

 

QUADRO 1 - Síntese de alguns estudos sobre estabelecimento de metas no comportamento motor de tarefas 

esportivas que apresentam resultados pouco consistentes. 

 

COMPORTAMENTO MOTOR 

Autor / Ano Sujeitos Tarefa 

Percentual 

para o cálculo 

da meta 

Grupos* Resultados 

Boyce e 

Bingham 

(1997) 

Adultos 

jovens 

Inexperientes 

Boliche 30% 

GMCLprescrita X 

GMCLauto estabelecida X 

GSM 

GMCLauto estabelecida 

superior aos demais grupos 

Freudenheim e 

Tani (1998) 

Crianças  

Inexperientes 

Flutuação no 

meio líquido 
30% GMC X GML X GMG 

Não houve diferenças 

intergrupos 

Corrêa, Souza 

Júnior e Perroti 

Júnior (2002) 

Adolescentes 

Experientes 

Passe de 

manchete no 

voleibol 

30% GMC X GML X GMG 
Não houve diferenças 

intergrupos 

Ugrinowitsch e 

Dantas (2002) 

Crianças 

Inexperientes 

Arremesso do 

basquetebol 
20% GMG X GME X GSM 

Não houve diferenças 

intergrupos 

* GMCLprescrita: grupo de meta de curto e de longo prazo prescrita; GMCLauto estabelecida: grupo de meta de curto e 
de longo prazo auto estabelecida; GSM: grupo sem meta; GMC: grupo de meta de curto prazo; GML: grupo de 

meta de longo prazo; GMG: grupo de meta genérica.; GME: grupo de meta específica. 

 

 

Para se manipular o estabelecimento de metas na aprendizagem de habilidades 

motoras algumas estratégias podem ser verificadas. Conforme Burton (1994), as metas 

obedecem a atributos para que a mesma seja estabelecida com mais efetividade. 

 



 

 

 

2.3. Atributos para a meta estabelecida 

 

 

De acordo com Burton (1994), um dos atributos é a especificidade de uma meta. 

Pode-se considerar genérica ou específica, sendo a genérica uma meta não mensurável, como 

por exemplo, “faça o melhor possível”, e a específica tem como foco atingir um padrão 

específico de competência da tarefa (LOCKE; LATHAM, 1990). Já o atributo de objetividade 

da meta, as metas podem ser caracterizadas como de resultado, que são alvos para o 

desempenho que focam no resultado final da atividade, metas de desempenho ou 

desempenho, que são alvos para a melhora do desempenho relativa a uma execução prévia do 

indivíduo e metas de processo, que focam na qualidade da produção do movimento 

(SCHMIDT; WRISBERG, 2001). Quanto o atributo de coletividade da meta, uma meta pode 

ser estabelecida para um grupo ou para um indivíduo, sendo considerada de grupo quando 

estipulada para toda uma equipe e não apenas a estipulada a um sujeito (BURTON, 1994). 

Um outro atributo é o da temporalidade da meta classifica-se como de longo prazo e curto 

prazo, combinando a meta de longo prazo com a de curto prazo, obtem-se melhor 

desempenho (LOCKE; LATHAM, 1985, 1990). O último atributo que constitue o foco 

principal deste estudo é a dificuldade da meta. A dificuldade relaciona-se com uma meta 

considerada difícil ou fácil variando de acordo com a característica do sujeito, pois é a 

diferença entre o desempenho atual e o estipulado para a meta, ou seja, a meta difícil 

apresenta-se como distante do estado atual do sujeito e a meta fácil como próximo a este 

estado atual (BURTON, 1994; UGRINOWITSCH; DANTAS, 2002; UGRINOWITSCH; 

COCA UGRINOWITSCH, 2003; CORRÊA; SOUZA JUNIOR; PERROTI JUNIOR, 2006). 

A relação que está entre o nível de habilidade do sujeito e este atributo é que as metas postas 

como difíceis, mas realistas, podem levar ao um melhor desempenho que metas fáceis, porque 

é desafiadora e direciona a atenção (LOCKE; LATHAM, 1990; UGRINOWITSCH; COCA 

UGRINOWITSCH, 2003). 

 

 

2.4. Estabelecimento de metas no esporte 

 

 



 

 

Os estudos no contexto esportivo manipulam alguns dos diversos atributos 

descritos anteriormente, testando diferentes hipóteses propostas por Locke e Latham (1985).  

De acorco com a primeita hipótese, as metas específicas regularão a ação mais 

precisamente do que as metas genéricas. A segunda hipótese descreve que para as metas 

quantitativas (específicas), quanto mais alta a meta melhor o desempenho, admitindo-se 

suficiente capacidade e comprometimento. Uma terceira hipótese apresentada aponta que as 

metas específicas e difíceis levarão o melhor desempenho do que metas do tipo “fazer o 

melhor possível” ou nenhuma meta. É destacada também como uma próxima hipótese a 

utilização de metas de curto prazo associadas às metas de longo prazo levarão a um  melhor 

desempenho do que a utilização de metas de longo prazo sozinhas. A quinta hipótese 

apresenta que as metas afetarão a desempenho direcionando a atividade, mobilizando o 

esforço, aumentando a persistência e motivando a busca de estratégias de tarefa apropriadas. 

Para a sexta hipótese o estabelecimento de meta será mais efetivo, senão apenas efetivo, 

quando há feedback mostrando o grau de progresso em relação à meta. Já em relação a metas 

que são difíceis a sétima hipótese destaca que quanto mais alto o grau de comprometimento, 

melhor o desempenho. Quanto ao comprometimento com a meta tem-se a oitava hipótese 

destacando que o comprometimento pode ser afetado solicitando ao indivíduo aceitar a meta, 

mostrando apoio, permitindo a participação no estabelecimento de metas, no treinamento, na 

seleção, e pelos incentivos e prêmios. Para a nona hipótese, o alcance da meta poderá ser 

facilitado por plano de ação ou estratégia adequados, especialmente quando a tarefa é 

complexa ou de longo prazo. A última das hipóteses destaca que a competição melhorará o 

desempenho na medida em que ela leva ao estabelecimento de metas mais altas e/ou ao 

aumento no comprometimento com a meta. 

Muitos estudos começaram a investigar estas hipóteses no esporte, trabalhando-se 

com tarefas esportivas não há diferença na meta estabelecida sendo ela específica ou genérica 

(MOONEY; MUTRIE, 2000; UGRINOWITSCH; DANTAS, 2002; CORRÊA; SOUZA 

JUNIOR; PERROTI JUNIOR, 2006; UGRINOWITSCH; DANTAS; BENDA, submetido à 

publicação). Assim, outros estudos investigam algumas condições para se estabelecer metas 

no esporte: nível de habilidade do sujeito, especificidade da tarefa, método da pesquisa, 

comprometimento à meta e diferentes percentuais para o cálculo da meta específica 

(FREUDENHEIM; TANI, 1998; UGRINOWITSCH; DANTAS; 2002; PALHARES; BRUZI; 

FIALHO; COCA UGRINOWITSCH; BENDA; UGRINOWITSCH, 2007; DUTRA, 2007). 

 

 



 

 

2.5. Dificuldade da meta 

 

 

Alguns estudos mostram superioridade sobre metas difíceis em relação a outros 

níveis de dificuldade (DUTRA; BENDA; UGRINOWITSCH, 2005), já outros não observou-

se essa relação (MOONEY; MUTRIE, 2000; DUTRA; PALHARES; LAGE; FIALHO; 

BENDA; UGRINOWITSCH, 2005). Para trabalhar a dificuldade da meta a mesma é 

estabelecida de acordo com o desempenho do sujeito previamente à fase prática, por exemplo, 

em um pré-teste. A dificuldade se relaciona com os percentuais para o cálculo da meta, 

podendo apresentar-se como difícil ou fácil de acordo com as características do sujeito e da 

tarefa e o valor do percentual propriamente. 

A dificuldade da meta interfere diretamente no desempenho e na motivação de 

cada pessoa, pois se o percentual for muito difícil a meta será irrealista e se for muito fácil a 

meta será atingida sem esforço e o efeito da meta não se apresentará por esta condição não ser 

motivante e desafiadora.  

No entanto, poucos são os estudos que apresentam a relação de percentuais 

diferentes e estes mostram diferentes desempenhos, como apresentado no QUADRO 2: 

 

QUADRO 2 - Síntese de alguns estudos que investigaram diferentes percentuais para o cálculo da meta 

específica a ser estabelecida. 

 

Autor / Ano Sujeitos Tarefa 
Percentual para 

o cálculo da meta 
Grupos Resultados 

Mooney e 

Mutrie 
(2000) 

Adolescentes  
Experientes 

Saque e rebatida 
no badminton 

10% e 40% 
G10% X G40% X 

GMG 
Não houve diferenças 

intergrupos 

Corrêa et al., 
(2006) 

Adolescentes 
Experientes 

Passe de 
manchete no 

voleibol 
30% e 120% 

GMG X GMC X 
GML X GSM 

Não houve diferenças 
intergrupos 

Marinho, 
Gomes, Fialho, 

Benda e 
Ugrinowitsch 

(2006) 

Adultos 

jovens 
Inexperientes 

Arremesso de 
dardo de salão 

10% e 30% G10% X G30% 
Não houve diferenças 

intergrupos 

Dutra (2007) 
Adolescentes 
Experientes 

Recepção de 

saque por cima 
no voleibol 

10% e 30% G10% X G30% 
G30% desempenho 
superior ao G10% 

Marinho, 
Gomes, 
Fonseca, 

Fialho, Benda e 
Ugrinowitsch 

(2009) 

Adultos 
jovens 

Inexperientes 

Arremesso de 

dardo de salão 
10% e 30% 

GSM X G10% X 
G30% X GMauto 

estabelecida 

Não houve diferenças 

intergrupos 



 

 

 

Observa-se que a síntese dos estudos acima relata pesquisas conduzidas com 

tarefas que se aproximam de situações esportivas e somente um obteve uma relação diferente 

entre os percentuais estabelecidos (DUTRA, 2007). 

Não há como definir uma melhor forma para se estabelecer uma meta, os 

indivíduos apresentam diferentes níveis de experiência e as tarefas tem suas especificidades 

(DUTRA, 2007). É analisando as características dos sujeitos e das tarefas que pode-se 

compreender que um indivíduo iniciante ainda não adquiriu a idéia de movimento 

(GENTILE, 1972), não apresentará um melhor desempenho na tarefa. Já o indivíduo 

habilidoso, está em um estágio mais avançado de aprendizagem (FITTS; POSNER, 1967), 

caracterizado por consistência e menores erros na tarefa, consequentemente o habilidoso 

alcançará um melhor desempenho.  

 



 

 

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Por não ter controle das variáveis, poucas pesquisas estão sendo realizadas com 

tarefas de maior validade ecológica, aquelas habilidades motoras utilizadas em contextos 

variados, como as do cotidiano, as ocupacionais e as do esporte (UGRINOWITSCH; 

MANOEL, 2005), como será a tarefa utilizada neste estudo. Consequentemente é escasso o 

número de trabalhos que comparam diferentes percentuais para esse tipo de tarefa (DUTRA, 

2007). 

A necessidade de se conduzir este trabalho leva-se em consideração que não está 

claro os percentuais para se estabelecer a meta, estes devem levar ao efeito na melhora do 

desempenho para diferentes características existentes nas tarefas e nos sujeitos. Pesquisas 

demonstram que diferentes percentuais são manipulados para a meta estabelecida, sendo que 

os mais usados nas tarefas e principalmente em campo foram o de 10% e 30% (BOYCE; 

BINGHAM, 1997; FREUDENHEIM; TANI, 1998; MOONEY; MUTRIE, 2000; MARINHO; 

GOMES; DUTRA; FIALHO; UGRINOWITSCH; BENDA, 2006). No entanto, Ugrinowitsch 

e Coca Ugrinowitsch (2003), ressaltam que a meta estabelecida na mesma situação, com 

tarefas de desempenho técnico e tático do esporte, deve ficar em torno de 20%, além da 

capacidade individual do sujeito. 

Em relação ao nível de experiência para se estabeler a meta, alguns estudos 

indicam que em tarefas de laboratório com sujeitos experientes mostram o efeito positivo da 

meta utilizaram o percentual de 60% (DUTRA; BENDA; UGRINOWITSCH, 2005; DUTRA; 

UGRINOWITSCH, 2005). Estudos em campo com sujeitos inexperientes, que melhoraram o 

desempenho na medida de precisão utilizaram um percentual de 30% (BOYCE; BINGHAM, 

1997). Outros estudos conduzidos em situação de campo utilizaram diferentes percentuais 

30% e 20% com sujeitos inexperientes e não foi identificado efeito da meta 

(FREUDENHEIM; TANI, 1998; UGRINOWITSCH; DANTAS, 2002). 

O principal desses resultados não é o conhecimento de qual o melhor percentual a 

ser utilizado como meta, mas sim a indicação de que diferentes percentuais de meta levam a 

diferentes desempenhos (DUTRA; UGRINOWITSCH, 2005). Contudo, muitos são os fatores 

que nos levam a percepção que não há clareza quanto a definição de percentuais para a meta 

estabelecida e muito se tem que compreender sobre a relação destes com a tarefa esportiva 

considerando o perfil do sujeito, podendo assim com essa análise conduzir a resultados 

satisfatórios para o estabelecimento de metas. 



 

 

4. OBJETIVO 

 

 

Investigar os efeitos de diferentes percentuais para o cálculo da meta específica na 

aquisição do arremesso para três pontos do basquetebol, para sujeitos experientes. 



 

 

5. MÉTODO 

 

 

5.1 Amostra 

 

 

Participaram do estudo 13 voluntários (24,3±4,8 anos de idade) universitários do 

sexo masculino, experientes no arremesso para três pontos do basquetebol. São considerados 

experientes aqueles que participam de um programa de treinamento sistematizado e regular 

em basquetebol (pelo menos dois anos de prática, de 2 a 3 vezes por semana, 1 hora por dia). 

A amostra foi composta por sujeitos experientes na tarefa por se tratar de um 

estudo que analisa uma meta de resultado, ou seja, que considera o resultado final da tarefa 

(escore). Para tanto, os sujeitos, já com um padrão de movimento adquirido, terão seu foco de 

atenção no resultado final. 

 

 

5.2  Tarefa 

 

 

A tarefa consistiu em arremessar uma bola de basquetebol perpendicular à cesta 

na posição de três pontos (FIGURA 1). Para realizar o arremesso o sujeito permaneceu com 

os pés fixos ao solo e com a bola à altura da cabeça. A execução se deu com a mão 

dominante, sem movimentações e exatamente à frente da cesta, cabendo ao indivíduo saltar 

para arremessar a bola. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Posicionamento dos sujeitos para o arremesso para três pontos. 

 

 

ZONA DE ARREMESSO 



 

 

5.3  Instrumentos 

 

 

Para coleta de dados foi utilizada a quadra poliesportiva da Universidade de São 

Paulo (USP), com marcações e uma tabela oficiais de basquetebol. Os arremessos foram 

realizados com três bolas de basquetebol. 

Para avaliar o comprometimento dos sujeitos com a meta estabelecida pelo 

experimentador ou com uma meta estabelecida pelos próprios sujeitos ao longo do 

experimento, foi utilizado um Questionário de Avaliação do Comprometimento à Meta – 

QuAC (QUADRO 3), proposto por Palhares, et al. (2007). 

 

 

QUADRO 3 - Questionário de avaliação do comprometimento proposto por Palhares, et al (2007). 

 

 

5.4  Medida 

 

 

A aprendizagem não é observada diretamente, já que ela é uma alteração na 

capacidade da pessoa em desempenhar uma habilidade e deve ser inferida como uma melhoria 

Em relação às 10 seções de 10 arremessos (fase de aquisição): 

Você utilizou a meta estabelecida pelo experimentador?  

( ) SIM ( ) NÃO  

Se a resposta for negativa, justifique:  

(A) antes de começar já vi que a meta era difícil e estabeleci uma meta mais fácil.  

(B) antes de começar já vi que a meta era fácil e estabeleci uma meta mais difícil.  

(C) antes de começar estabeleci a meta de fazer o melhor possível.  

(D) antes de começar estabeleci que não iria me preocupar com nenhuma meta.  

(E) durante o experimento vi que a meta era difícil e estabeleci uma meta mais fácil.  

(F) durante o experimento vi que a meta era fácil e estabeleci uma meta mais difícil.  

(G) durante o experimento estabeleci a meta de fazer o melhor possível.  

(H) durante o experimento estabeleci que não iria me preocupar com nenhuma meta.  

Em relação aos 10 últimos arremessos (pós teste):  

Você fez uso da meta estabelecida pelo experimentador para a fase de aquisição?  

( ) SIM ( ) NÃO  

Se a resposta for negativa, justifique:  

(A) como não atingi a meta durante a fase anterior, estabeleci uma meta mais fácil.  

(B) como atingi a meta durante a fase anterior, estabeleci uma meta mais difícil.  

(C) utilizei a meta por mim estabelecida na fase anterior.  

(D) estabeleci a meta de fazer o melhor possível.  

(E) não me preocupei com nenhuma meta.  



 

 

relativamente permanente no desempenho, ou seja, em seu comportamento observável. 

Assim, inferimos a aprendizagem a partir das características do desempenho da pessoa 

(MAGILL, 2000). 

 Para avaliar o desempenho foi utilizado um escore (TABELA 1). Escore é uma 

escala de pontuação referente a qualidade de execução do arremesso em relação ao resultado 

final da ação e varia de 6 pontos, para arremessos convertidos sem a bola tocar previamente 

no aro e/ou na tabela a 1 ponto, para a bola que não tocar no aro e na tabela (PALHARES, et 

al., 2007).  

 
 

 

 

TABELA 1 - Classificação dos escores, em unidades arbitrárias. 

 

 

 

5.5  Delineamento Experimental 

 

 

O delineamento consistiu em uma primeira fase, pré teste, sem meta determinada e em 

10 tentativas com a finalidade de definir a meta específica para a fase seguinte. A meta foi 

calculada a partir de diferentes percentuais: 10% e 30%. A fase de aquisição foi composta por 

100 tentativas divididas em 10 blocos com 10 tentativas cada, com meta específica individual 

calculada a partir do pré teste. Além disso, foi fornecido conhecimento de resultados (CR) 

após cada bloco de tentativas, para efetividade da meta (UGRINOWITSCH; COCA 

UGRINOWITSCH, 2003). O pós teste foi realizado 2 minutos após a fase de aquisição com 

10 tentativas sem meta determinada. Após o pós teste os sujeitos responderam ao QuAC para 

análise do comprometimento. 

ESCORE  QUALIFICAÇÃO  

6  Arremessos convertidos sem a bola tocar previamente o aro e/ou a tabela 

5  Arremessos convertidos com a bola tocando anteriormente no aro  

4  Arremessos convertidos com a bola tocando anteriormente na tabela  

3  Bola que tocar em qualquer ponto do aro  

2  Bola que tocar em qualquer ponto da tabela  

1 Bola que não tocar em nenhuma das localizações anteriormente citadas  



 

 

Os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: G10% (n=7) e 

G30% (n=6). Durante a fase de aquisição os sujeitos dos dois grupos tiveram as metas 

específicas estabelecidas acrescentando 10% e 30%, respectivamente, ao desempenho do pré 

teste. 

 

 

 

5.6 Procedimentos Experimentais 

 

 

A coleta de dados foi individual, em local apropriado (seguro e de fácil acesso) na 

quadra poliesportiva da USP. Os sujeitos foram previamente informados do objetivo do 

estudo, de sua participação voluntária, que teriam sua identidade mantida em sigilo e que a 

divulgação dos resultados seria apenas para fins científicos.  

Todos aqueles que concordaram em participar do estudo foram convidados a 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que pudessem ser incluídos no 

mesmo. 

Os voluntários compareceram no local da coleta com roupas apropriadas para a 

realização da tarefa. Naquele momento, realizaram as três fases do experimento e 

responderam ao QuAC.  

 

 

5.7 Análise Estatística 

 

 

Para análise do desempenho foi utilizada a média do escore e a estatística inferencial 

utilizando-se os testes de Wilcoxon para diferenças intragrupos e U de Mann Whitney para as 

diferenças intergrupos, entre pré e pós testes. O nível de significância adotado foi de p<0,05. 

 

 

5.8 Cuidados Éticos 

 

 



 

 

Este estudo teve a aprovação (protocolo número 032/10) do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CEP-UFVJM). 

 

 

5.9 Estudo Piloto 

 

 

O QuAC, proposto por Palhares et al. (2007), demonstrou ser um instrumento 

capaz de avaliar o comprometimento dos sujeitos a meta estabelecida no arremesso para três 

pontos no basquetebol quando utilizado com sujeitos adolescentes. No entanto, para o 

presente estudo, com uma amostra composta por sujeitos adultos, tornou-se necessário 

realizar um estudo piloto para investigar a efetividade do QuAC para sujeitos com 

características distintas (AMBRÓSIO; ALBUQUERQUE; PALHARES, 2010).  

O objetivo deste estudo foi investigar a efetividade do QuAC à meta estabelecida na 

aquisição do arremesso para três pontos do basquetebol para sujeitos com características 

distintas. 

Para o estudo piloto utilizaram-se uma amostra de 4 sujeitos, voluntários, do sexo 

masculino, sem experiência na tarefa, sendo: 1 criança, 1 adolescente, 1 adulto e 1 idoso, 

respectivamente com 9, 15, 32 e 59 anos de idade. A tarefa utilizada foi o arremesso para três 

pontos do basquetebol, à exceção da criança que praticou da posição de lance livre (mais 

próximo à cesta). A coleta de dados foi individual e os sujeitos passaram por três fases 

experimentais. O pré teste constou de 10 tentativas válidas, sem meta estabelecida pelos 

experimentadores e utilizadas para o cálculo da meta específica (20% a mais em relação ao 

número de cestas convertidas) na fase seguinte. A fase de aquisição constou de 10 séries de 10 

tentativas de prática, com dois minutos de intervalo entre a 5ª e 6ª séries de arremessos. O pós 

teste, 24 horas após o término da fase de aquisição, constou de 10 tentativas sem meta 

estabelecida pelos experimentadores. Em seguida ao pós-teste os indivíduos responderam ao 

QuAC: se fez uso da meta estabelecida pelos experimentadores e, em caso negativo, marcar 

uma das opções de justificativa à resposta.  

Para análise estatística foi conduzido o teste de Wilcoxon que comparou o 

desempenho, avaliado através de escore, entre pré teste e pós teste. Verificou-se que o 

adolescente (p= 0,05) e o adulto (p= 0,03) apresentaram diferenças significativas em seus 

desempenhos comparando pré e pós teste. Em relação ao QuAC, dois sujeitos (adulto e idoso) 

responderam que não se comprometeram à meta estabelecida pelo experimentador. Nos dois 



 

 

dias de coleta (fase de aquisição e pós teste) a justificativa foi que eles auto estabeleceram 

uma meta genérica (“fazer o melhor possível”).  

 

 

TABELA 2 - Resultado do escore entre pré-teste e pós-teste nos diferentes indivíduos. 

 

 
Pré-teste Pós-teste Nível de 

significância Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Criança 2,60 0,52 2,30 1,57 0,59 

Adolescente 1,50 0,85 3,30 2,06 0,05* 

Adulto 2,10 0,57 3,20 1,03 0,03* 

Idoso 1,80 0,92 2,30 1,06 0,13 
 

* Wilcoxon p≤0,05 

 

 

Conclui-se então, que o QuAC foi efetivo em avaliar o comprometimento de sujeitos 

com características distintas a meta estabelecida, seja pelo experimentador ou por eles 

próprios. Com isso, foi possível definir o QuAC como o instrumento para avaliar o 

comprometimento a meta para sujeitos do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. HIPÓTESES 

 

 

Este estudo tem o propósito de testar uma hipótese que vai ao encontro dos 

pressupostos descritos por Locke e Latham (1990), os quais descrevem que para as metas 

específicas quanto maior o nível de dificuldade da meta, melhor o desempenho. Assim, 

espera-se que: 

H0 – Não haverá diferença no desempenho entre os grupos 10% e 30%. 

H1 – O grupo 30% apresentará melhor desempenho em relação ao grupo 10%. 

 

 



 

 

7. RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados em relação a medida de desempenho (escore) e a 

análise do comprometimento a meta (QuAC), separadamente.  

 

 

7.1. Medida de desempenho (escore) 

 

 

No GRÁFICO 1 são demonstradas as médias do escore de cada grupo, separadas 

em blocos de dez tentativas durante as três fases do estudo:  pré teste (PRÉ), aquisição (A1-

A10) e pós teste (PÓS). 

 

 
 

GRÁFICO 1 - Média do escore no pré teste, fase de aquisição e pós teste. 

 

 

O teste estatístico de Wilcoxon possibilitou comparar as diferenças entre as 

médias do desempenho apresentado no pós teste e no pré teste em ambos os grupos, 

isoladamente.  A análise realizada não detectou diferença significante para G10% (Z=-1,069, 

p= 0,285) e nem para G30% (Z= -1,382, p= 0,167). 



 

 

Foi conduzido também o teste U de Mann Whitney para comparações entre os 

grupos. Não houve diferença entre G10% e G30% no pré teste (Z= -0,146, p=0,884) e no pós 

teste (Z=-0,147, p=0,883). 

 

 

7.2. Análise do Comprometimento a Meta (QuAC) 

 

 

Os resultados encontrados por meio do questionário foram analisados de acordo 

com a frequência das respostas apresentadas pelos sujeitos. 

Para G10%, em relação a primeira pergunta, 71% da amostra demonstrou 

comprometimento a meta estabelecida pelo experimentador durante a fase de aquisição. Os 

29% restantes, que não se comprometeram a meta estabelecida pelo experimentador, 

definiram que não iriam se preocupar com qualquer meta. Em relação a segunda pergunta, 

43% da amostra se comprometeu durante o pós teste a meta estabelecida pelo experimentador 

na fase anterior. Os demais 57% da amostra não se comprometeram, sendo que um dos 

sujeitos justificou que comprometeu-se com uma meta mais difícil. Dois outros sujeitos 

justificaram que se comprometeram a uma meta genérica. Um último sujeito, respondeu não 

ter se preocupado com qualquer meta. 

Para G30%, em relação a primeira pergunta, 33% da amostra demonstrou 

comprometimento a meta estabelecida pelo experimentador durante a fase de aquisição. Dos 

67% restantes, um dos sujeitos estabeleceu para si uma meta mais fácil. Dois outros sujeitos 

auto estabeleceram uma meta genérica. E um último sujeito não se preocupou com qualquer 

meta. Em relação a segunda pergunta, 33% da amostra se comprometeu durante o pós teste a 

meta estabelecida pelo experimentador na fase anterior. Os demais 67% da amostra não se 

comprometeram, sendo que um dos sujeitos respondeu que se comprometeu com uma meta 

mais difícil. Outros dois sujeitos comprometeram-se a uma meta genérica. E um último 

sujeito respondeu não ter se preocupado com qualquer meta. 



 

 

8. DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de diferentes percentuais 

para o cálculo da meta específica na aquisição do arremesso para três pontos do basquetebol, 

para sujeitos experientes. Esperava-se que G30% apresentasse superior ao G10%, mas este 

estudo não comprovou a hipótese, pois não houve evidência de diferenças significativas entre 

os grupos analisados. Porém, este resultado corrobora os estudos de Corrêa, et al. (2006), 

Marinho, et al. (2006) e Marinho et al. (2009). Podem ser discutidas duas justificativas para 

tal resultado: nível de experiência dos sujeitos e o número reduzido da amostra.  

Para este estudo a amostra foi constituída de sujeitos experientes na tarefa em 

questão e este nível de experiência foi definido pela participação em programa de treinamento 

sistematizado e regular no basquetebol. O nível de experiência pode ser confirmado através da 

análise do desempenho que os sujeitos apresentaram durante o experimento. Conforme 

observado no GRÁFICO 2, nota-se a consistência de uma alta média de cestas convertidas 

(linha vermelha) ao longo das três fases do experimento. 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Média do escore ao longo das três fases do experimento, enfatizando a consistência do 

desempenho. 

 

 



 

 

 

A linha vermelha que perpassa as fases do experimento demonstra o desempenho, 

de ambos os grupos, em um escore de classificação 4. Como apresentado na TABELA 1, essa 

classificação significa arremessos convertidos a cesta. Os sujeitos dos dois grupos se 

mantiveram, desde a primeira fase do experimento, com um bom nível de desempenho, 

observado em sujeitos experientes. Assim, sujeitos experientes que apresentam um bom nível 

de desempenho podem não necessariamente melhorar este desempenho, já que para isso 

seriam necessários diferentes estímulos de treinamento que não eram objeto de investigação 

neste estudo. A manutenção do desempenho ao longo das fases do experimento (consistência) 

é um indicativo de um comportamento habilidoso, característica básica do processo de 

aprendizagem motora. 

Em estudos de aprendizagem motora, a fase de aquisição é para os sujeitos 

adquirirem um determinado padrão de comportamento motor, que deve ser refletido em um 

teste posterior (neste estudo o pós teste). Espera-se que o desempenho melhore do pré para o 

pós teste, o que refletiria uma intervenção positiva da variável manipulada nos grupos 

experimentais. Neste estudo, a prática durante a fase de aquisição foi suficiente para melhorar 

o desempenho do pré  para o pós teste (TABELA 3). 

 

 

TABELA 3 – Somatório de tentativas e de cestas convertidas dos arremessos dos 13 sujeitos da amostra no pré e 

pós testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a estatística não mostrou a significância desta diferença. A segunda 

justificativa para o resultado aqui encontrado se refere ao número reduzido da amostra, ou 

seja, se o número de sujeitos para compor a  amostra fosse elevado, permanecendo o mesmo 

nível de desempenho dos grupos (GRÁFICO 2), provavelmente a estatística apontaria a 

significância da diferença encontrada do pré para o pós testes. 

-- Pré teste Pós teste 

Somatório de tentativas de arremessos dos 13 sujeitos da 

amostra 
130 130 

Somatório de cestas convertidas dos 13 sujeitos da amostra 

(percentual de deste somatório em relação ao somatório de 

tentativas) 

53 (41%) 68 (52%) 



 

 

Em relação aos percentuais para se calcular a meta específica, não se pode afirmar 

que, havendo uma maior amostragem isto promoveria alguma diferença significativa entre 

elas. No entanto, aparentemente, o acréscimo de 10% ao desempenho no pré teste permitiu 

maior comprometimento com a meta, conforme verificado na análise das respostas 

apresentadas pelo QuAC. 

 



 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Os dois níveis de dificuldade da meta (10% e 30%) não foram eficientes para gerar 

mudanças no desempenho de ambos os grupos e, aparentemente, o acréscimo de 10% ao 

desempenho no pré teste permitiu maior comprometimento com a meta. Novos estudos 

precisam ser realizados observando uma maior amostragem, o que poderiam levar a 

resultados significativos. 



 

 

10. REFERÊNCIAS 

 

 

AMBRÓSIO, N.F.A.; ALBUQUERQUE, M.R.; PALHARES, L.R. Generalidade do 

questionário de comprometimento à meta estabelecida na aquisição do arrmesso para três 

pontos no basqutebol. In: Jornada Científica e Tecnológica da UFVJM, 12., 2010, 

Diamantina. Anais... Diamantina: 2010. 

 

 

BOYCE, B.A.; BINGHAM, S.M. The effects of self-efficacy and goal setting on bowling 

performance. Journal of Teaching in Physical Education, v.16, p. 312-323, 1997. 

 

 

BURTON, D. Goal setting in sport. Handbook of Research on Sport Psychology. In: R.N. 

SINGER, M.; MURPHEY e L.K. TENNANT (Ed.) New York: Macmillan, p.467-491, 1994. 

 

 

CORRÊA, U.C.; BENDA, R.N.; UGRINOWITSCH, H. Processo Ensino- Aprendizagem no 

Ensino do Desporto. Pedagogia do Desporto. In: G. TANI, J.O. BENTO e R.D.S. 

PETERSEN (Ed.) Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, p.241-250, 2006. 

 

 

CORRÊA, U.C.; SOUZA JUNIOR, O.P.; PERROTI JUNIOR, A. Os efeitos do 

estabelecimento de metas na aquisição de habilidades motoras em indivíduos em estágios 

avançados de aprendizagem. In: Anais do III Seminário de Comportamento Motor, 2002. 

 

 

CORRÊA, U.C.; SOUZA JUNIOR, O.P.; SANTOS; S. Goal setting in acquisition of a 

volleyball skill late in motor learning. Perceptual and Motor Skills, v.103, p.273-278, 2006. 

 

 

DUTRA, L. N. Efeitos do nível de dificuldade da meta de grupo em aprendizagem 

motora. 2007.103 f. Dissertação (Mestrado em Treinamento Esportivo)- Universidade 

Federal de Minas Gerais, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 

Belo Horizonte, 2007. 

 

 

DUTRA, L.N.; BENDA, R.N.; UGRINOWITSCH, H. Efeito do estabelecimento de 40 e 60 

por cento de meta na aprendizagem de uma tarefa de posicionamento. Revista Mineira de 

Educação Física, n.2, p.392-399, 2005. 

 

 

DUTRA, L.N.; PALHARES, L.R.; LAGE, G.M.; FIALHO, J.V.A.; BENDA, R.N.; 

UGRINOWITSCH, H. Efeito do estabelecimento de 10 e 40 por cento de meta na 

aprendizagem de uma tarefa de posicionamento. In: Anais do IV Congresso Internacional de 

Educação Física e Motricidade Humana, 2005. 

 

 



 

 

DUTRA, L.N.; UGRINOWITSCH, H. Efeito do estabelecimento de diferentes percentuais de 

meta na aprendizagem de uma tarefa de posicionamento. Revista FIEP Bulletin, v.75, p.154-

157, 2005. 

 

 

FITTS, P.M.; POSNER, M.I. Human Performance.  Belmont: Brooks-Cole, 1967. 

 

 

FREUDENHEIM, A.; TANI, G. O efeito do estabelecimento de metas na aquisição de uma 

habilidade de sustentação no meio líquido em crianças. Revista da APEF, v.1, n.13, p.05-11, 

1998. 

 

 

GENTILE, A.M. A working model of skill acquisition with application to teaching. Quest 

Monograph. 1972; 17: 3-23. 

 

 

LOCKE, E.A.; LATHAN, G.P. The application of goal setting to sports. Journal of Sport 

Psychology, v.7, p. 205-222, 1985. 

 

 

MAGILL, R. A. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. 5.ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2000. 

 

 

MARINHO, N.F.S.; GOMES, T.V.B.; FIALHO, J.V.A.P.; BENDA, R.N.; 

UGRINOWITSCH, H. O Efeito do estabelecimento de 10 e 30% de meta na aquisição do 

arremesso de dardo de salão. In: Anais do III Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, 

2006. 

 

 

MARINHO, N.F.S.; GOMES, T.V.B.; FONSECA, F. S.; FIALHO, J.V.A.P.; BENDA, R.N.; 

UGRINOWITSCH, H. O estabelecimento de metas impostas pelo experimentador e 

autoestabelecidas: efeitos na aprendizagem do arremesso de dardo de salão. Revista da 

Educação Física, v. 20, p.509-517, 2009. 

 

 

MOONEY, R.P.; MUTRIE, N. The effects of goal specificity and goal difficulty on the 

performance of badminton skills in children. Pediatric Exercise Science, v.12, p.270-283, 

2000. 

 

 

PALHARES, L.R.; BRUZI, A.T.; FIALHO, J.V.A.P.; COCA UGRINOWITSCH, A.A.; 

BENDA, R.N.; UGRINOWITSCH, H. O estabelecimento de metas na aprendizagem motora: 

uma proposta de avaliação do comprometimento. Revista Brasileira de Ciência e 

Movimento, v.15, p.17-24, 2007. 

 

 

SCHMIDT, R.A.; WRISBERG, C.A. Aprendizagem e Performance Motora: uma 

abordagem da aprendizagem baseada no problema. 2 ed. Artmed: Porto Alegre, 2001. 



 

 

 

 

SOUZA JUNIOR, O.P. Efeitos de diferentes tipos de estabelecimentos de metas na 

aprendizagem de habilidades motoras. 2005. 76f. Dissertação (Mestrado em Educação 

Física) – Escola de Educação Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

 

 

TANI, G.; CORRÊA, U. C. Da aprendizagem motora à pedagogia do movimento: novos 

insights acerca da prática de habilidades motoras. In: LEBRE, E.; BENTO, J. Professor de 

educação física: ofícios da profissão. Porto: FCDEF-UP, 2004. p.75-92. 

 

 

UGRINOWITSCH, H.; DANTAS, L.E.P.B.T. Efeito do estabelecimento de metas na 

aprendizagem do arremesso do basquetebol. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 

v.2, n.5, p.58-63, 2002. 

 

 

UGRINOWITSCH, H.; COCA UGRINOWITSCH, A.A. O estabelecimento de metas no 

treinamento.  In: SILAMI-GARCIA, E.; LEMOS, K. L. M. (Eds.). Temas Atuais em 

Educação Física e Esporte VIII, p.61-72, 2003. 

 

 

UGRINOWITSCH, H., DANTAS, L.E.P.B.T., BENDA, R.N. The goal setting in the learning 

of the volleyball serve. (submetido à International Journal of Sport and Exercise 

Psychology). 

 

UGRINOWITSCH, H.; MANOEL, E.J. Aprendizagem motora e a estrutura da prática: o 

papel da interferência contextual. In: TANI, G. (Ed.) Comportamento motor: 

aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p.2008-222. 

 

 

WEINBERG, R. S.; GOULD, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 4. 

Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 


