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RESUMO 
 
O estudo pretendeu analisar o ataque (a partir de todas as zonas), na 

fase do jogo side out, em função da situação oposicional do bloco em 

Selecções de Cadetes Femininas participantes da Poule de Apuramento para o 

Campeonato Europeu 2005 realizada na Polónia (Portugal, República Checa, 

Bielorrússia, Polónia, Roménia e Lituânia). 

Para o efeito, recorreu-se à observação de jogos entre estas seis 

selecções nacionais, em diferido, tendo sido consideradas as seguintes 

variáveis - zona de ataque, tempo de ataque, oposição efectuada pelo bloco ao 

ataque, a exploração do bloco (sem toque e com toque no bloco), a zona alvo 

do ataque e o efeito do ataque. 

Foi realizada uma análise das variáveis individualmente, de forma 

descritiva, assim como as relações mais pertinentes que estabelecem entre si, 

no sentido de perceber se as associações que constituem se provam 

significativas. Para tal, recorremos ao qui – quadrado (X²) em tabelas de 

contingência e ao V de Cramer, sendo o nível de significância considerado de 

5%. 

Obtivemos algumas conclusões de carácter descritivo, que estão de 

acordo com a bibliografia encontrada: em relação ao ataque, a zona 4 (Cunha, 

1996; Vasconcelos, 1998; Paulo, 2004; Neves, 2004) e o 3º tempo (Neville, 

1990, Halley, 1992) são os mais utilizados, sendo a continuidade o efeito mais 

frequente (Guerra & Mesquita, 2003). Constatámos, que a oposição de duas 

blocadoras foi a oposição mais habitual (Guerra, 2000) e que a percentagem 

de ataques que não tocam no bloco é superior à percentagem de ataque que 

tocam no bloco (Mesquita et. al., 2003).  

Na associação entre variáveis, o estudo aponta algumas conclusões 

fundamentadas pela literatura consultada: a zona 4 associa-se de forma 

positiva ao 3º tempo. O tempo mais utilizado na zona 2 foi o 2º tempo. A zona 3 

está intimamente ligada ao 1º tempo (Guerra & Mesquita; Rios, 2002; Paulo, 

2004); em zona 4, há bloco duplo em mais de metade das situações (Moutinho 

et. al., 2003; Simões, 2002; Santos, 2000) e a atacante central tem a oposição 

iii 



RESUMO 

de uma blocadora na maior parte das ocorrências; a zona 4 é a que apresenta 

maior valor percentual no efeito continuidade; quanto mais elevado é o tempo 

de ataque mais se verifica o efeito continuidade; as tendências do ataque das 

jogadoras de zona 4 são principalmente a zona 1 e a zona 5 (Guerra & 

Mesquita, 2003). 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: observação de jogo; táctica; estratégia; ataque;  

remate; side-out. 
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I- INTRODUÇÃO 
 

1. Justificação e pertinência do estudo 
 

Desde sempre os treinadores se preocuparam em optimizar o 

rendimento das suas equipas já que este é inerente à competição. O tema do 

controlo do rendimento tem sido também alvo de muita investigação científica e 

os resultados obtidos nas pesquisas e estudos efectuados conduzem ao 

esclarecimento de uma série de questões preponderantes para a rentabilização 

de uma equipa no confronto com os seus adversários (Vasconcelos, 1998).  

A Observação de jogo é das vertentes da investigação de âmbito 

desportivo que mais progrediu nos últimos anos e que vem assumindo um 

papel gradualmente mais importante no controlo do rendimento. 

O avanço tecnológico trouxe a possibilidade da observação indirecta 

(com recurso a vídeo), conferindo oportunidades de análise a um leque mais 

vasto de informação, comparativamente às observações directas e a formas de 

anotação manual utilizadas anteriormente (possuidoras de um carácter 

assistemático, subjectivo e impressionista) permitindo evitar a análise 

subjectiva e muitas vezes distorcida da realidade Garganta (1998). Segundo 

Ramalho & Rodrigues (1994) a evolução referida permitiu um aprofundamento 

do conhecimento da relação rendimento táctico-técnico, para além de outras 

variáveis. 

No entanto, há algumas dificuldades que se colocam na avaliação 

objectiva dos procedimentos acima referidos já que “nos JDC as capacidades 

dos atletas são condicionadas pelas sucessivas configurações que o jogo vai 

experimentando, o que torna a observação de todos os jogadores em 

movimento extremamente complexa” (Manso, 2002, pág.15).  

Segundo as observações efectuadas nos últimos anos podemos 

constatar algumas alterações nas características do voleibol feminino 

internacional, sugerindo uma aproximação ao voleibol masculino (Alberda, 

1995). Alguns autores (Fröhner & Zimmermann, 1992) referem a clara evolução 

dos processos ofensivos, assente numa maior capacidade atlética das 

jogadoras. Vasconcelos (1998) corrobora esta ideia e acrescenta que o 
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aumento da estatura das jogadoras, a melhoria da condição física das 

mesmas, nomeadamente ao nível da potência e velocidade das acções de 

ataque e bloco, e o grande avanço no domínio táctico-técnico dos 

procedimentos de jogo conduziram a uma importância decisiva das acções de 

rede. A fase ofensiva tornou-se mais colectiva, recorrendo a cruzamentos, 

simulações e variações temporais do passe de ataque, criando a necessidade 

da melhoria do bloco, como forma de contrariar a evolução do ataque realizado 

nas zonas 2 e 4 da rede (Cunha, 1996; Vasconcelos, 1998) 

Este estudo inicia-se com uma revisão da literatura, a qual integra três 

grandes capítulos, a Observação de Jogo, a Dimensão Táctica no Voleibol e o 

Ataque. 

No capítulo da Dimensão Táctica no Voleibol explanamos a 

importância da Táctica num âmbito geral e mais particularmente nos Jogos 

Desportivos Colectivos, nomeadamente no Voleibol. Abordamos ainda o 

conceito de Estratégia pela relevância que este assume na relação com a 

Táctica.  

Dentro do capítulo do Ataque caracterizamos a fase de side-out e side-

out transition, apresentamos um resumo das tendências de ataque no voleibol 

feminino para além da análise do remate e das dimensões espaço, tempo e 

tarefa. 
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II- REVISÃO DA LITERATURA 
 
1. OBSERVAÇÃO DO JOGO 
 
1.1 Observação ou Análise de Jogo 
 

Qual a expressão que melhor descreve o estudo das acções de jogo? A 

controvérsia gerada à volta desta questão tem sido grande, com os 

especialistas a utilizarem frequentemente expressões como “observação de 

jogo” (games observation), “análise notacional” (notational analysis) e “análise 

de jogo” (match/game analysis) (Moutinho, 2000) para explanar a mesma 

significância.  

No entender de Garganta (1998) e Bacconi & Marella (1995) a 

expressão “observação de jogo” sugere determinados aspectos colectados e 

registados durante jogo, em tempo real, enquanto que o conceito de “análise 

de jogo” sublinha a recolha e colecção de dados em tempo diferido.  

Autores como Winkler (1985); Baconni & Marella (1995) e Hughes 

(1996) defendem o termo “análise de jogo” como o mais correcto, tendo uma 

maior abrangência semântica, englobando as diferentes fases do processo, 

nomeadamente ao nível da observação dos acontecimentos do jogo, da 

anotação dos dados e da sua interpretação. Além disso, consideram que o 

termo “observação” se reporta a uma fase temporal e sujeita a imprecisões.  

Moutinho (2001) diverge desta posição já que considera que o termo 

“análise” apresenta excessivas posições contraditórias, sendo “observação de 

jogo” o melhor identificador de um método e/ou metodologia de investigação já 

que esta se constitui (pág. 6) “...como um processo que consiste em recolher 

informações sobre o objecto–alvo ou situação, em função do objectivo 

organizador, tendo em conta o seu valor funcional, o seu comportamento, os 

seus elementos constituintes, as inter-relações que estabelecem o 

envolvimento das suas manifestações, para tornar possível a descrição e 

análise, com o fim de fazer surgir ou testar uma hipótese coerente com o corpo 

de conhecimentos anteriormente estabelecidos contribuindo para a explicação 

e a predição dessa realidade”. 
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Garganta (1998, pág. 7) com o intuito de nos elucidar acerca da 

polémica que envolve as várias expressões afirma que “...elas aludem a 

diferentes fases dum mesmo processo, ou seja, quando se pretende analisar o 

conteúdo de um jogo é necessário observá-lo, para notar ou registar as 

informações consideradas pertinentes”. 

 

1.2. A Importância da Análise de Jogo nos JDC 
 

Vários especialistas vêm chamando à atenção, desde há longos anos, 

para a importância da análise do jogo. Sendo um processo fundamental no 

apuramento dos factores que influenciam o sucesso desportivo (Maquieira e 

Fraga, 2003), a análise de jogo tem assumido uma importância crescente na 

regulação da prestação competitiva (Garganta, 1998), permitindo determinar os 

factores que incidem e que mais contribuem para a eficácia competitiva e para 

o sucesso desportivo, nomeadamente no Voleibol (Méndez, 2003). 

A competição é a fonte privilegiada de informação útil para o treino, daí a 

análise de jogo constituir uma fonte de aprendizagem importante levando a 

uma melhor orientação do processo de treino e, consequentemente, à 

optimização dos comportamentos dos jogadores e das equipas (Garganta, 

1998; McGarry & Franks, 1995).  

Segundo Mesquita (1996) as acções motoras realizadas pelos jogadores 

obedecem a uma lógica interna de funcionamento da equipa, sendo que a 

resposta dos mesmos se produz num quadro complexo, imprevisível e 

multifactorial (Moutinho, 2001; Santos, 2000; Sisto e Greco, 1995). Santos 

(2000), afirma que, cada vez mais, há uma enorme necessidade de dominar o 

jogo e que os factores acima mencionados conduziram a processos de 

observação e análise, mais evoluídos, nos JDC, mas que dificultam, 

igualmente, a mesma análise. Além dos factores referidos anteriormente, 

consideramos pertinentes: 

 

 

I.o elevado número de jogadores envolvidos no desenvolvimento do jogo;  

II.o carácter interactivo das condutas dos jogadores;  

14 
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III.e o grande número de factores de rendimento (Cantón, 2000).  

O tradicionalismo expresso pela notação manual, assistemática, 

subjectiva e impressionista (Garganta, 1998), foi substituído por um 

modernismo assente em sistemas informáticos cujo poder permite recolher, 

tratar, armazenar e interpretar a informação do jogo em tempo real (Janeira, 

2001). Esta evolução positiva nos meios de análise tem permitido melhorar: 

I. o conhecimento da organização do jogo e dos factores que concorrem 

para o sucesso desportivo;  

II. o planeamento e a organização do treino, tornando os seus conteúdos 

mais objectivos e específicos e; 

III. a regulação da aprendizagem, do treino e da competição (Garganta, 

1998).  

 

Performance 

Análise de jogo 
 
- Observação 
- Notação 
- Interpretação 

Planificação 

Treino 

 

 

 

 

 

Figura 1: Interacção do processo de análise de jogo com o treino e performance (Garganta, 1998) 

 No entender de Argilala et. al. (2000) o processo de observação e 

análise deve respeitar alguns pressupostos, tais como: a) correcta delimitação 

das condutas e situações de observação, em função do objectivo de análise; b) 

recolha de dados; c) análise dos dados disponíveis e; d) interpretação dos 

resultados, constituindo um ponto de partida para a adopção de decisões. Para 

que a observação e análise do jogo seja eficaz e respeite a ecologia dos 

contextos onde decorrem os acontecimentos, Argilala et. al. (2000) apontam 

determinados requisitos: 
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I. A espontaneidade do comportamento deve ser assegurada, para que a 

conduta do indivíduo não seja alterada pelo investigador nem que 

ocorra uma preparação da situação. 

II. O atleta deve ser observado em contextos naturais, garantindo 

ausência de variáveis exteriores. 

III. As análises devem ser prioritariamente ideográficas, devendo ser 

representadas directamente por imagens, sinais ou símbolos, 

resultando mais objectivas. 

IV. Deve ser elaborado um instrumento de análise composto por várias 

categorias. 

A grande variedade de interacções produzidas na competição 

desportiva, associada à dificuldade de controlo das variáveis contextuais, 

nunca idênticas de uma situação para a outra, justifica o emprego da 

metodologia observacional, fornecendo um cunho científico à análise de jogo 

(Egaña, 2000). 

 

1.3. O Caso do Voleibol 
“... o conhecimento sistemático do jogo é 

condição fundamental para um rendimento 

elevado do trabalho dos treinadores”. 

Moutinho (2001) 

As técnicas e os sistemas de observação diferem segundo as disciplinas 

desportivas (Moreno & Ortega, 2000). Os vários estudos realizados na temática 

da observação do voleibol englobam duas grandes áreas: a observação do 

jogador e a observação do jogo. Não vamos ser exaustivos na abordagem 

deste ponto, pois são muitos os trabalhos anteriormente realizados que 

aprofundam esta temática, no entanto, e porque o nosso trabalho se realiza no 

âmbito da observação de jogo julgamos por bem referenciar as dimensões 

abrangidas nesta área. Primeiro, importa referir que a observação de jogo se 

reporta à análise do “jogador em jogo” e tem como objectivo caracterizar e 

avaliar os “parâmetros observáveis da prestação competitiva colectiva e 

individual e suas formas de manifestação, isto é, a descrição e valoração das 
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estruturas do rendimento e das inter-relações que estabelecem” (Moutinho, 

1993). Segundo este autor as dimensões são: 

 Dimensão táctica  que se encontra sub-dividida em: 

 Sistemas de jogo – pretendem descrever, comparar, 

classificar e explicar os sistemas de organização táctica 

colectiva; 

 Compartimentos de jogo – têm como objectivo descrever o 

estudo do funcionamento da estrutura interna e da 

importância relativa dos diferentes compartimentos do jogo 

no resultado competitivo; 

 Avaliação das acções de jogo – tem como finalidade 

descrever e avaliar quantitativa e/ou qualitativamente a 

eficiência individual e/ou colectiva das acções de jogo e o 

estudo da influência no resultado do jogo.  

 Dimensão energética – pretende descrever, caracterizar e avaliar o 

perfil energético-funcional do jogador e/ou da função que no jogo 

desempenha, através de indicadores de indirecta observação e não 

exteriorizáveis (Frequência cardíaca, consumo de oxigénio, 

concentrações sanguíneas de lactato e capacidade aeróbia). 

 Dimensão motora que se encontra sub-dividida em: 

 Indicadores externos da carga – pretendem descrever e 

caracterizar o perfil energético – funcional do jogo, do 

jogador e/ou de funções no jogo através de indicadores de 

directa observação e passíveis de serem exteriorizados. 

 Avaliação dos procedimentos técnicos – têm como 

finalidade descrever a utilização dos procedimentos 

técnicos no jogo ou em compartimentos do jogo e ainda o 

estudo e avaliação dos modelos técnicos numa perspectiva 

de eficiência de execução. 

 Dimensão Psicológica – tem como objectivo descrever e 

caracterizar o perfil psicológico do jogador de voleibol, de acordo com as 

exigências da prestação competitiva. 
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Moreno & Ortega (2000) falam-nos da observação de situações motrizes 

reduzidas: a observação em competição e a observação no treino. Em 

competição podem levar-se a cabo observações de situações globais, 

entendidas sempre como aquelas em que participam todos os jogadores da 

equipa e através das quais se pretende obter, analisar e aportar dados 

relevantes, no sentido de melhorar o rendimento da mesma (o ideal será obter 

informação em tempo real já que esta informação facilitaria a toma de decisões 

constantes do treinador).  

 

Figura 2: Situações motrizes desportivas (Moreno & Ortega, 2000) 

A observação no treino é tida como uma ferramenta de verificação do 

processo em questão, podendo ser global, se a observação incidir sobre o 

comportamento motor de todos os jogadores ou de todos os que participam. 

Por outro lado, existem as situações reduzidas, nas quais a observação é 

dirigida a um determinado grupo de jogadores, que faz parte da equipa, numa 

situação de treino. Por último, podemos realizar observações em situações 

reduzidas de treino ou em exercícios, onde participa um grupo de jogadores 

reduzido. 
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2. A Dimensão táctica  
 

No entender de Garganta (1997) o conceito de táctica é conotado com a 

gestão inteligente do comportamento em situações de conflitualidade. 

Constituindo o elemento central dos desportos de oposição (Riera, 1995), a 

táctica pode ser definida como uma adaptação pontual a uma nova 

configuração de jogada e à circulação da bola (Gréhaigne e Godbut, 1995). Na 

perspectiva de Sampedro (1999), a táctica constitui uma actuação imediata 

para superar ou evitar ser superado pelos oponentes. Mariňo (2001, pag.5, cit. 

por Manso, 2004) define táctica como a “arte colectiva ou individual, de 

conduzir a luta desportiva, empregando os meios e métodos que permitam 

materializar com maior eficiência as possibilidades (físicas e técnicas) dentro 

da competência, e vencer com maior facilidade possível a resistência do 

adversário”. 

Autores como Riera (1995), Sisto & Greco (1995) e Konzag (1991) 

distinguem dois níveis de táctica: individual e colectiva. Outros autores (Sisto & 

Greco, 1995; Castelo, 1996) consideram também a existência da táctica de 

grupo. 

A táctica individual diz respeito a um comportamento ajustado de um 

indivíduo à convenção de como jogar, isto é, à jogada mais conveniente para a 

equipa a que pertence (Santesmases, 1998).  

Barth (1994, cit. por Sousa, 2000) refere que a táctica colectiva se 

reporta à interacção racional dos jogadores de uma equipa, ou de uma parte da 

equipa, em relação à realização da finalidade táctica.  

No entender de Greco e Chagas (1992), a táctica de grupo consiste 

numa acção coordenada entre dois ou três jogadores baseada nas 

intervenções individuais, subordinados a uma ideia e a um plano bem definidos 

para a consecução do objectivo da competição (Matvéiev, 1991). 

Fortunato et. al. (2003, pag. 267) afirmam que “o jogo de voleibol é um 

jogo eminentemente táctico, onde a técnica não deve ser entendida como um 

fim em si mesma, mas sim como um meio para atingir o objectivo individual e 

colectivo do jogo, isto é, permitir a consecução da solução táctica escolhida 

pelo jogador para a resolução da situação de jogo” . 
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Assim, a táctica apresenta-se fundamental para um jogador, porque, 

segundo Gréhaigne & Godbout (1995), existe uma forte relação entre o 

conhecimento táctico e o desempenho motor, sendo que o resultado de uma 

acção é determinado pelo comportamento táctico, na medida em que este 

determina a técnica a ser aplicada (Noce et. al. 1997, cit. por Sousa, 2000). 

Tavares (1996) constatou que o comportamento táctico corresponde à 

capacidade de analisar e interpretar a situação percepcionada, executando a 

resposta com o máximo de precisão. Brito e Maças (1998) verificaram que o 

comportamento táctico resulta de um processo que abrange complicados 

mecanismos de recepção, transmissão, avaliação e elaboração de uma 

resposta, sendo esta armazenada na memória, para futura utilização. 

Um outro conceito fortemente associado ao comportamento táctico diz 

respeito ao plano táctico. Mesquita (1998) aponta os requisitos mais 

importantes acerca deste conceito: a capacidade para tratar a informação 

fundamental, a faculdade para analisar as acções dos oponentes e a habilidade 

para seleccionar a solução mais efectiva.  

No que concerne aos elementos que devem estar presentes, na tomada 

de decisão de um atacante de voleibol, no decorrer de um jogo, Mesquita et. al. 

(2003) consideram que são: 

 A qualidade da recepção; 

 A qualidade do passe; 

 A proximidade da bola à rede (alta, baixa, longe, perto); 

 Bloco fixo ou em deslocamento; 

 Deslocamento ou não do blocador central; 

 A posição do atacante relativamente à bola em função do tempo e 

do espaço para o ataque; 

 O tipo de trajectória de bola; 

 As possibilidades de intervenção sobre a trajectória da bola. 

 
2.1. A importância da estratégia e da táctica no Voleibol 

 

O Voleibol enquanto desporto colectivo, marcado por um confronto 

directo entre um ou mais atletas (Greco e Chagas, 1992), é um desporto 

iminentemente estratégico –táctico (Badin, 1993). 
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Badin (1993) afirma que treinar tacticamente pressupõe entender a 

lógica do jogo de voleibol. Ora, o Voleibol é um jogo desportivo colectivo com 

características muito próprias, nomeadamente, a obrigatoriedade de sustentar 

a bola no espaço aéreo, não se poder efectuar mais de três toques, nem dois 

consecutivos pelo mesmo jogador numa jogada, assim como pela dificuldade 

inerente à execução dos gestos técnicos (Mesquita,1998). Partindo deste 

pressuposto percebemos que as acções de jogo possuem uma natureza 

complexa, que determina de alguma forma a imprevisibilidade do jogo, assim 

como a emergência plausível do novo (Faria & Tavares, 1993). A originalidade 

das acções de jogo está determinada na sua dimensão espaço-temporal, 

sendo que a intenção táctica está composta de uma determinada 

intenção/expressão motora, articulada nesta dimensão (Moya, 1998). 

 Tendo em conta a especificidade própria do jogo podemos considerar 

que toda a acção é estratégia (Morin, 1991 cit. por Faria & Tavares, 1993) e 

que esta vai permitir a partir de uma decisão inicial encarar um certo número de 

cenários para a acção. Podemos definir estratégia como o conjunto de 

elementos previamente abordados que permitem a equipa organizar-se 

(Gréhaigne & Godbout, 1995), ou então como “ um processo que partindo de 

um conjunto de elementos, define cenários, baliza meios, métodos e institui 

regras de gestão e princípios de acção” (Garganta & Oliveira, 1996, pág. 10). 

No Voleibol, o elevado grau de vigilância, de observação sistemática dos 

acontecimentos de jogo, de percepção simultânea dos colegas, da bola e dos 

adversários, bem como o curto espaço de tempo para decidir e agir (Castaňed, 

1983; Vaslin et al., 1996, cit. por Sousa, 2000) requerem ao atleta um elevado 

desenvolvimento do seu pensamento e da sua táctica individual e colectiva 

(Castaňed, 1983, cit. por Paulo, 2000). 

 

3. O Ataque   
 

 A fase ofensiva é a que mais contribui para a vitória ou a derrota de 

uma equipa num jogo de voleibol, isto porque o ataque é ponto-chave do 

rendimento das equipas (Sawula, 1993, Frönher & Murphy, 1995; Moutinho, 

2000; Marques e Cunha, 2003). O ataque corresponde ao momento de jogo em 
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que uma equipa está na posse da bola com o intuito de atingir o objectivo de 

jogo (Moutinho, 2000). O mesmo autor afirma que em termos históricos, 

podemos mesmo assegurar que começou por ser o único momento do jogo 

que merecia mais atenção dado que só através dele se poderia cumprir o seu 

objectivo essencial. A importância atribuída a este procedimento de jogo tem a 

sua razão de ser, dado que o ataque concretiza todo o esforço de uma equipa, 

sendo que 70% do sucesso obtido durante o jogo se concentram nele. Selinger 

(1986) reforça esta ideia quando afirma que uma equipa possuidora de um 

ataque forte pode ganhar, mesmo com uma defesa medíocre. Hippolyte (1993) 

acrescenta que a eficácia do ataque, no jogo de alto nível, é o principal 

indicador do resultado do jogo. 

No entanto, tal como acontece com outros procedimentos de jogo, o 

ataque tem sido condicionado pelo regulamento de jogo, sofrendo alterações 

na sua configuração e desenvolvimento táctico-técnico (Buéndia, 2002), o que 

tem contribuído para a sua evolução (Moutinho, 2000). Numa primeira fase a 

técnica era bastante rudimentar com a inexistência da aproximação de corrida 

e utilização do remate “ em cutelo” e o remate “ com as costas da mão”. Com a 

introdução do bloco as técnicas de execução do ataque evoluíram, sendo 

introduzidas as que hoje se conhecem como o remate em suspensão tipo ténis 

e o remate balanceiro. Posteriormente introduziu-se o bloco sem restrições. O 

facto do bloco poder penetrar no espaço adversário levou à execução do 

ataque mais longe da rede (Berjaud, 1995), conduzindo ao aperfeiçoamento 

das técnicas já conhecidas e inserindo outras, como o remate de segunda linha 

e o amortie. 

Actualmente a concepção de jogo das melhores equipas caracteriza-se 

pelo recurso a combinações básicas de jogo (Sawula, 1993; Fröhner & 

Zimmermann, 1996, Wilde, 1999), conferindo-lhes uma elevada consistência 

que se verifica no alto nível de performance e se traduz num efeito positivo 

elevado. Dias (2004) concorda com esta ideia e afirma que apesar das equipas 

de elite mundial utilizarem todo o tipo de trajectórias de passe, nem todas 

utilizam combinações ofensivas complexas nos planos de jogo. O mesmo autor 

considera que, no voleibol feminino de alto nível, se imprime maior velocidade 

que no masculino, pois quase não se utiliza a bola alta. 
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Dias (2004) considera, ainda, que as combinações ofensivas são a 

forma e a estrutura organizativa do ataque de um equipa, envolvendo 

habitualmente o distribuidor e os atacantes. O autor afirma que as 

combinações de ataque são estruturadas em função das movimentações dos 

atacantes, em confronto individual com os blocadores adversários. A 

complexidade do ataque é visível através das combinações ofensivas 

(combinações ofensivas de tempo; combinações ofensivas de espaço; 

combinação de ambas (tempo/espaço),  construídas com vários jogadores, 

traduzindo-se em inúmeras opções tácticas nas quais se enquadram trocas 

posicionais de jogadores ou, por outro lado, pode envolver um duelo particular 

em que o atacante normalmente recorre às fintas individuais (Dias, 2004).  

Em relação aos escalões de formação Hughes (1997), constata que, 

cada vez mais, a táctica ofensiva tem vindo a tornar-se sofisticada ao longo dos 

anos. No entanto, é necessário que o jogador se preocupe primeiro em 

assimilar os aspectos básicos da mesma, de forma a construir uma estrutura 

base sólida para, posteriormente, resolver situações mais complexas (Guerra, 

2000). 

Os modelos tradicionais do jogo de voleibol dividem a fase ofensiva em 

side-out ou complexo I (KI) e transição ou complexo II (KII) (Vallín, 2003, cit. 

por Neves). Espá et. al. (2003) apresentam três complexos de jogo distintos: o 

KI (SO), KII (side-out transition) e o KIII (transition). O princípio dos complexos 

é o mesmo, pretendem um ataque fulminante, isto é, colocar a bola no solo do 

campo adversário. No entanto, o procedimento, os meios utilizados e as 

possibilidades de êxito são muito diferentes (Santos, 1992; Monge, 2003). 

Ora, o complexo em que as combinações de ataque são 

predominantemente utilizadas é o complexo I (Fröhner & Zimmermann, 1996; 

Sousa, 2000). 

 
 
3.1. Side-out 

 
No nosso estudo iremos analisar o SO ou KI (Fröhner & Zimmermann, 

1996), compartimento de jogo caracterizado pelas acções ofensivas 

organizadas, onde são utilizadas predominantemente combinações de ataque 
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(Sousa, 2000, Santos, 2000). Caracteriza-se por ser o mais previsível e estável 

(Fröhner & Zimmermann, 1996) já que depende estritamente da dificuldade 

colocada pelo serviço adversário e da qualidade da recepção do serviço 

(Santos, 2000). 

Fröhner (1996) e Weim (2002) afirmam que o SO é uma das 

componentes decisivas de toda a organização de jogo, na medida em que 

abrange quase dois terços da totalidade das combinações realizadas 

eficazmente durante o jogo. Alguns estudos como o de Pino et. al.(2002) e 

Martinez & Abreu (2003) acrescentam que o KI é o complexo em que as 

equipas conquistam mais pontos.  

As mudanças ocorridas no regulamento de jogo trouxeram mudanças 

notáveis na configuração do mesmo (Espá et. al. 2003). Com a entrada em 

vigor do novo sistema de pontuação e da regra do let serve (a bola toca na 

rede após a execução do serviço e a jogada continua) uma equipa pode, em 

teoria, alcançar a vitória se for consistente no seu jogo de side out, isto é, se for 

capaz de marcar uma série de pontos sucessivos impedindo, simultaneamente, 

o seu adversário de atingir o mesmo objectivo Trudel (2001). Tendo em conta o 

referido, o KI adquire, indubitavelmente, uma importância decisiva no jogo de 

voleibol, nomeadamente, no ataque, dado que contribui fortemente para o 

sucesso competitivo (Selinger, 1986; Fröhner & Zimmermann, 1996; Fröhner, 

1997, Vasconcelos, 1998; Sousa, 2000). 

 Quando analisamos as circunstâncias que rodeiam a fase de side out 

há alguns pressupostos fundamentais que devemos ter em conta. Primeiro, a 

táctica ofensiva deve reflectir uma preocupação no sentido de minimizar os 

erros. Segundo, todas as situações de side out se iniciam com a recepção do 

serviço e para que as combinações ofensivas resultem é necessário uma boa 

acuidade do passe e uma grande eficiência da primeira bola. Por último, a 

especialização dos jogadores nas tarefas de recepção e ataque são 

habilidades essenciais na construção do sistema ofensivo (Kohl, 2005). 
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TRANSIÇÃO DO ATAQUE
ATAQUE

BLOCO TRANSIÇÃO DA DEFESA

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Padrão cíclico e sequencial do voleibol (Beal, 2002) 

 
3.2. Side out transition 

 
O jogo ofensivo no side out transition ou KII ocorre a partir da defesa do 

ataque adversário. É um momento de jogo mais imprevisível dado que envolve 

maior número de variáveis tornando-o, consequentemente, mais espontâneo e 

portanto mais difícil de planear (Selinger, 1986). O elevado número de factores 

envolvidos neste complexo estão relacionados com a complexidade do ataque 

adversário, assim como com a organização do bloco e a organização defesa 

baixa, influenciando a construção do ataque da própria equipa (Sousa, 2000). 

 

3.3. Tendências de ataque no Voleibol Feminino 

 
Do ponto de vista táctico colectivo, o jogo ofensivo começou por ser 

estático e pouco organizado, havendo somente remate por zona 4 e zona 2 

recorrendo à bola alta. Com a introdução do sistema 4:2:0 as equipas 

passaram a contar sempre com três atacantes na rede, conferindo maior 

mobilidade aos jogadores, tornando o jogo combinado e mais veloz. A 

implementação do sistema 5:0:1 trouxe a necessidade de compensar três 

rotações onde só existiam dois atacantes na rede, consolidando o ataque da 

linha defensiva (Moutinho, 2000). Herbert (2005) apresenta-nos as vantagens 

da utilização do sistema 5:0:1 começando pelo facto de, actualmente, ser 
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necessário aos distribuidores de uma equipa apresentarem um grau de mestria 

elevado, e nessa perspectiva era extremamente complicado para um treinador 

possuir mais do que um distribuidor no banco de suplentes com tamanha 

excelência. A segunda vantagem reporta-se à maior eficiência promovida pela 

centralização das decisões tácticas e pela responsabilidade inerente a um só 

distribuidor, permitindo uma comunicação mais eficaz do treinador para os 

atletas e uma rentabilização da performance ofensiva da equipa. Além disso, 

um distribuidor talentoso confere uma personalidade e uma identidade à equipa 

e, consequentemente, uma maior estabilidade. A terceira vantagem encontrada 

por Herbert (2005) diz respeito à maior concentração do distribuidor numa só 

tarefa (concentrando as suas energias na estratégia ofensiva da sua equipa), 

ao contrário do que acontece no 6:2:0 em que os distribuidores trocam de 

funções várias vezes no decorrer do jogo. 

O nosso trabalho está centrado no estudo do voleibol feminino, sendo 

fundamental para o efeito analisar a evolução do jogo desde a década de 90 

até aos nossos dias. 

No entender de Berjaud (1992), o jogo feminino caracterizava-se, pela 

defesa, contra-ataque e continuidade nas trocas de bola. Nos últimos anos 

tem-se procurado progressivamente o aumento da potência, nomeadamente no 

ataque e na elevação do bloco, elementos estes muito característicos do 

Voleibol masculino. Sawula e Meier (1991), no âmbito da observação do 

Campeonato de Mundo (CM) de 1990, salientam que o jogo está 

definitivamente a tornar-se muito semelhante ao jogo masculino do ponto de 

vista do ataque. Mosher (1993) e Alberda (1995) consideram que é geralmente 

no voleibol masculino que surgem as inovações e que o voleibol feminino 

progride mais lentamente, adoptando as alterações do masculino. Ming (1991), 

salienta mesmo que as melhores equipas femininas adoptaram as tácticas 

ofensivas de ataque rápido das equipas masculinas de alto nível. 

Analisando os jogos de 1992, Fröhner e Zimmermann (1992) apontam 

que o estilo de jogo adoptado no voleibol feminino inspirou-se, em grande 

parte, no conceito desenvolvido pela equipa masculina americana a partir de 

1984, apresentando uma maior recorrência de ataques pela zona defensiva. 

Berjaud (1992) fala de uma nova identidade do jogo, afirmando que a equipa 

brasileira é um dos exemplos máximos desta renovação do jogo de alto nível. 
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Esta linha evolutiva parece confirmar-se nos jogos do Campeonato do 

Mundo de 94, já que as equipas que ocuparam os três lugares do pódio foram 

as que revelaram maior potencial ofensivo e melhor rendimento no bloco, 

sendo a equipa cubana a que evidenciou melhor rendimento, baseando o seu 

jogo num ataque excepcionalmente potente e numa estrutura ofensiva de bloco 

enquadrada num sistema de jogo 4:2 (Fröhner e Murphy, 1995). A outra 

finalista, o Brasil, reafirmou o conceito de jogo adoptado em 92, evidenciando 

particularidades de um voleibol moderno, característico do jogo masculino, 

utilizando combinações ofensivas variadas e finalizadas em potência, quer da 

primeira linha, quer da zona defensiva. 

A Rússia, terceira classificada, continuou fiel ao seu conceito clássico de 

jogo, assente na fórmula “racionalidade, potência e altura”, recorrendo à 

potência/altura do remate na rede e agressividade no bloco. (Fröhner e Murphy, 

1995). Os autores declaram ainda que a existência de diversas concepções de 

jogo sugerem uma situação global futura muito dinâmica e criativa do ponto de 

vista táctico-técnico, físico e psíquico. 

Tendo em conta o exposto percebemos que o jogo de rede começou a 

assumir-se como um ponto crucial para o sucesso (Vasconcelos, 1998). A 

busca contínua dos treinadores de alto nível, por jogadoras mais altas e mais 

fortes fisicamente foi uma contribuição importante para que o jogo ofensivo 

evoluísse neste sentido (Fröhner e Murphy, 1995; Fröhner, 1997; Sawula e 

Meier, 1991). 

Moutinho (2000) aponta alguns factores que contribuíram para a 

evolução do jogo ofensivo, nomeadamente, a economia de meios, a redução 

de riscos e a efectividade clara das soluções. Desta forma, reduz-se o jogo 

combinado, optando-se pelo ataque das bolas altas na “entrada” da rede e na 

zona defensiva, nomeadamente por zona 1, por bolas rápidas e a um metro da 

rede. Wilde (1999) e Dias (2004) acrescentam que o ataque a partir da zona 

defensiva, por zona 6, é usado sistematicamente, impedindo os blocadores de 

se deslocarem para as “pontas” aquando da execução de um passe medíocre 

(Wilde, 1999). O autor diz-nos ainda que cada vez mais a velocidade e os 

tempos de bola utilizados na zona defensiva são equivalentes aos realizados 

na rede. Em relação aos atacantes de zona 3 percebemos que são solicitados 
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para manter a incerteza do blocador central no sentido de dificultar a formação 

colectiva do bloco adversário (Moutinho, 2000).  

O mesmo autor refere que a utilização de tempos e espaços variáveis 

para a execução do ataque, conjuntamente com o incremento da potência e 

efectividade do remate e bloco, são as alterações mais recentes no voleibol. 

Murphy (1995) e Fröhner (1997) destacam a consolidação da técnica de salto 

com o impulso de uma só perna, apenas executada nos homens; os ataques 

do distribuidor que se vêm sistematizando desde 1992; assim como o ataque 

combinado. Outros autores (Sawula, 1993; Bizzocchi, 2000; Bellinder, 2003; 

Martinez e Abreu, 2003; Dias, 2004) acrescentam que o voleibol moderno 

tende a produzir um jogo de ataque cada vez mais rápido, não apenas no 

centro da rede, mas igualmente pelas alas, diminuindo drasticamente a 

utilização do tempo 3 de ataque sendo essa tendência mais notória no voleibol 

feminino (Bizzocchi, 2000; Dias, 2004). 

Embora, actualmente, o jogo ofensivo prime por uma maior simplicidade, 

a rapidez, a dinâmica e a habilidade dos jogadores de hoje permitem ao ataque 

continuar a dominar, estatisticamente, a defesa (Wilde, 1999).  

 

3.4. O Remate 
 
  Segundo Zhelezniak (1993) o remate é a principal habilidade técnica 

utilizada para a execução dos ataques no voleibol. Seguindo a mesma linha, 

Dumphy e Wild (2000) afirmam que o remate é a maior arma ofensiva no 

voleibol. 

Tendo em conta o referido percebemos que o remate constitui a 

habilidade técnica predominantemente utilizada no ataque, desempenhando 

um papel decisivo na manobra ofensiva das equipas de voleibol (Selinger, 

1986; Beal, 1990; Toyoda, 1991; Hippolyte, 1993; Fröhner & Murphy, 1995; 

Fröhner & Zimmermann, 1996; Paolini, 1999). 

Apesar de constituir o procedimento táctico-técnico individual mais eficaz 

é, simultaneamente, o mais difícil de dominar e de aplicar de um modo 

consistente, em virtude da complexidade de movimentos que o constituem 

(Haley, 1992; Mesquita, 1994, McGown, 1994). 
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A dificuldade de dominar este procedimento reside na necessidade de 

um ter um grande domínio, controlo do corpo e coordenação enquanto o 

atacante está no ar (Toyoda, 1991; Halley, 1997). 

Mesquita (2000), diz-nos que a decisão correcta das numerosas opções 

tácticas em condições competitivas depende, antes de tudo, do domínio 

qualitativo das habilidades técnicas. Ejem (1991), enfatiza esta ideia ao afirmar 

que os melhores atacantes são os mais bem “equipados” tecnicamente. Assim, 

os atacantes para além de uma boa capacidade física, devem possuir uma boa 

bagagem técnica caracterizada por uma estabilização do “saber fazer” motor 

ou base (Rivet,1988). Existem, todavia, outros factores que entram em linha de 

conta para a realização do remate e entre os quais se destacam (Gauvin, 1986, 

cit. por Rios, 2002): 

 O equilíbrio no ar; 

 A percepção das acções do adversário; 

 O sentido táctico; 

 O controlo do stress emocional sobretudo nos momentos críticos. 

Mesquita, Guerra & Araújo (2002) consideram que na situação de 

ataque, o jogador deve atender a determinados aspectos, que influenciam a 

sua tomada de decisão: 

 Quanto mais longe se encontra da rede, mais imperativo se torna 

contactar a bola o mais alto possível para aumentar as opções de 

batimento; 

 Deve estar alinhado com a bola de modo a ter o maior número de 

opções de ataque para que a defesa não consiga prever 

antecipadamente a direcção do ataque; 

 Deve ter a noção que criar rupturas na organização do bloco 

adversário através das diferentes combinações de ataque é tão 

importante como o ataque. 

 

Zhang (1999) considera que da análise da situação no momento da 

finalização do ataque decorre o uso ajustado do remate; estas tarefas 

(cognitiva e motora) fazem parte da táctica individual do atacante que 

procurando ser eficaz nesta acção deve: 

 Atacar a bola no ponto mais alto e se possível por cima do bloco; 
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 Atacar a bola pelo blocador ou defensor mais fraco; 

 Atacar para a zona defensiva do distribuidor, não permitindo a 

realização do 2º toque (quando este se encontra na zona defensiva) 

 Atacar a mão exterior da formação do bloco; 

 Modificar a sua corrida de aproximação tanto no ritmo como no local 

de partida. 

 

 No entender de Hippolyte (1997) as equipas podem manipular a 

variabilidade das acções de ataque tendo em conta as combinações de ataque, 

as zonas de ataque, as trajectórias da bola, os deslocamentos dos jogadores e 

os tempos de salto. Para que a equipa tire o máximo proveito da sua estratégia 

ofensiva colectiva, cada jogador deve atingir o seu rendimento maximal. 

Fröhner & Zimmermann (1996) consideram que o factor decisivo no sucesso do 

jogo reside na capacidade individual dos atacantes. Assim Herbert (1991) 

sugere alguns princípios de natureza táctica na execução do remate 

importantes para o sucesso do atacante como: 

 Atacar para a zona defensiva mais fraca, explorando o bloco mais 

baixo ou mais fraco; explorar o defensor mal posicionado, mais fraco ou 

mais lento; ter em linha de conta o ponto fraco do sistema defensivo do 

adversário; 

 Na presença de dúvidas na zona alvo do remate ter a certeza de que 

a bola atinge o campo adversário e não é dirigida para fora deste; 

 Ser agressivo para pontuar; 

 Ser capaz de se adaptar a cada situação. 

 

Desta forma, os atacantes alicerçam as suas opções de ataque não só 

nas suas capacidades, mas, igualmente na leitura do posicionamento do bloco 

adversário e na direcção do passe (local, altura e velocidade da trajectória da 

bola (Gozansky, 1983). No caso particular do remate, a eficácia é determinada 

pela altura de batimento, da potência e da variabilidade nas opções decisionais 

(Fröhner & Zimmermann, 1992). 
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3.5. As dimensões Espaço, Tempo e Tarefa  
 

Todo o jogador deve ser considerado como um “decisor”, já que tem que 

escolher e executar rapidamente uma resposta numa determinada situação 

(Tavares & Faria, 1993). No entender de Garganta (1996) os problemas 

colocados aos jogadores durante o jogo passam pelo plano espacial, temporal 

e da tarefa. O autor considera que a interacção entre estas três categorias 

resultam numa categoria central, a organização. 

 

3.5.1. Análise do Espaço 
 

No entender de Moreno (1994) todos os desportos se baseiam numa 

definição de espaço que os integra num quadro de referência e num local de 

acção. Garganta (1997, pag. 201) esclarece que “o espaço é sobretudo um 

quadro referencial de pensamento e acção, através do qual se desenvolvem 

outras acções, com base em modelos representativos da experiência do 

jogador”. O espaço de jogo característico dos JDC é sociomotor, na medida em 

que o indivíduo actua nesse espaço interagindo com os restantes jogadores, 

cooperando com os seus colegas de equipa ou estabelecendo uma relação de 

oposição com os adversários (Moreno, 1994).  
O espaço, na perspectiva de Garganta (1997) revela-se no jogo em três 

dimensões: o espaço formal, que diz respeito ao regulamento; o espaço 

conformacional, definido pela ocupação do espaço por parte dos jogadores; e o 

espaço informacional, relacionado com as atitudes dos jogadores, em função 

da sua experiência e das diferentes situações que enfrentam no decurso do 

jogo.  

No caso particular do Voleibol, o espaço formal de jogo está delimitado 

pelo regulamento, ainda que esse mesmo regulamento permita que o jogo se 

desenvolva fora dos limites desse espaço (Guerra, 2000; Sousa, 2000). O 

espaço conformacional impõe seis zonas a ocupar por cada jogador em cada 

rotação (Sousa, 2000; Guerra; 2000; Monteiro, 2000) Essas zonas vão de um 

até seis e estão distribuídas pelo espaço (Sousa, 2000) de acordo com a figura 
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4. No entanto, são permitidas trocas posicionais dos jogadores, após a 

execução do serviço de acordo com a organização ofensiva, ou defensiva, da 

equipa, ou das funções específicas de cada jogador (Sousa, 2000; Monteiro, 

2000; Guerra, 2000).  

O espaço de ataque engloba a zona ofensiva – zonas 2, 3 e 4 e zona 

defensiva – zonas 1, 6 e 5, sendo estas duas zonas denominadas de 1ª e 2ª 

linhas de ataque, respectivamente (Selinger, 1986; Beal; 1992; Guerra, 2000). 

 

 
4 

 
3 

  
2 Zona Ofensiva 

 
 

5 
 

 
 

6 

 
 

1  Zona Defensiva 

 
Figura 4: As zonas de rotação impostas pelo regulamento de jogo de Voleibol, e delimitação espacial 
da zona de ataque e da zona defensiva 

 
 
 

Quanto ao espaço informacional podemos afirmar que é determinado 

pelas diferentes acções de jogo (Santos, 2000), sendo o resultado da 

construção cognitiva dos jogadores a partir da experiência acumulada face às 

diversas situações com que são confrontados no jogo. Garganta (1997), refere 

a existência de uma configuração do espaço informacional resultante das 

várias opções tácticas a que os jogadores recorrem e à variabilidade das 

construções das sequências ofensivas que integram.  

 

3.5.2. Análise do Tempo 
 

O tempo, isto é, a duração das acções de jogo, constitui um factor 

fundamental no decorrer dos acontecimentos de jogo (Tavares, 1996), sendo 

decisivo na performance da equipa e dos jogadores (Monteiro, 2000). 
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A dimensão espaço só ganha sentido quando aliada ao factor tempo 

(Monteiro, 2000), já que este condiciona vários aspectos importantes do jogo, 

acabando por impor fortes constrangimentos, tanto à utilização do espaço, 

como à realização das tarefas (Garganta, 1997). 

Sabendo que o tempo que o atleta demora a tomar a decisão vai 

condicionar a qualidade do seu pensamento táctico (Tavares, 1996) e tendo em 

conta a especificidade do jogo de voleibol – impossibilidade de agarrar a bola, 

número limitado de toques por jogador e por equipa, velocidade das acções de 

jogo (Mesquita, 1998, Sousa, 2000) – percebemos a importância do factor 

temporal na performance das equipas. 

O ataque, elemento decisivo da ofensividade de uma equipa de voleibol, 

pode ser executado a partir de diferentes tempos de ataque, sendo estes 

definidos pelas características das trajectórias da bola, previamente imprimida 

pelo distribuidor (Monteiro, 2000). O tempo de ataque corresponde ao tempo 

que decorre entre o momento em que a bola sai da mão do distribuidor até ao 

momento em que entra em contacto com o atacante (Pittera e Riva, 1982, 

Monteiro, 2000). 

Para o nosso estudo utilizamos a classificação de Selinger (1986) que 

tem como referência o decurso temporal entre o momento em que o distribuidor 

contacta com a bola e o momento de salto do atacante. 

Desta forma consideramos: 

I) Ataques de 1º tempo: os ataques nos quais o atacante já se 

encontra no ar no momento em que o distribuidor toca na bola. 

II) Ataques de 2º tempo: os ataques em que o atacante salta depois 

do distribuidor tocar na bola. 

III) Ataques de 3º tempo: os ataques em que o atacante começa a 

corrida de aproximação no momento em que a bola atinge o 

ponto mais alto da sua trajectória ascendente.  

 

Importa referir que os ataques de segunda linha são englobados nos 

ataques de 3º tempo (Selinger, 1986; Fröhner & Zimmermann, 1996), devendo, 

no entanto, ser estudados como tendo características diferentes. 
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3.5.3. Análise da Tarefa 
 

Várias definições têm sido utilizadas para esclarecer este conceito que, 

no âmbito dos Jogos Desportivos Colectivos, se encontra intimamente ligado à 

procura permanente de rendimento e da eficácia expressa pela performance, 

resultado e classificação (Parlebas, 1991, cit. por Santos, 2000; Mesquita, 

1998). Segundo Garganta (1997), a dimensão tarefa representa a acção ou 

acções desempenhadas pelos jogadores nas diferentes fases do jogo, em 

função dos constrangimentos espaço-temporais com que se deparem. O 

mesmo autor considera que o objectivo da tarefa possui um carácter táctico-

técnico, na medida em que nos JDC a actividade se organiza em função de 

escolhas tácticas. Mesquita (1998) aponta que a tarefa está relacionada com o 

processo de solucionar o problema, sendo que a tarefa constitui um meio para 

atingir um fim. Segundo a autora, a complexidade que caracteriza as tarefas 

nos JDC deve-se fundamentalmente a três factores: 

I) Instabilidade do meio, caracterizado pela imprevisibilidade ao nível das 

condições de realização e o tipo de acções motoras solicitadas; 

II) Duração da tarefa, verificando-se que o início e o fim das acções a 

realizar são arbitrários, dificultando a sua decomposição e a 

probabilidade de ocorrência e; 

III) Grau de especificação do fim a atingir, na medida em que a tomada de 

decisões está dependente da actuação dos elementos da 

equipa/adversários, o que provoca que a definição concreta do fim a 

atingir nem sempre seja possível. 

 

Assim, para a estruturação das tarefas motoras no treino é 

imprescindível identificar referências acerca das características do jogo, 

nomeadamente no que se refere ao seu funcionamento e às regularidades 

comportamentais resultantes dos constrangimentos situacionais de forma a 

poder-se interpretar as situações e tomar decisões (Mesquita, 1998). Monteiro 

(2000) acrescenta que a todos os jogadores é exigido um conhecimento 

objectivo e preciso das funções que desempenham na estrutura formal do jogo. 
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III. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 
 

1. OBJECTIVO GERAL 
 

No nosso estudo pretendemos caracterizar o ataque quer da zona 

ofensiva quer da zona defensiva em função da oposição situacional das 

equipas participantes da Poule de Apuramento de Cadetes para o Campeonato 

da Europa de Cadetes 2005. Pretendeu-se ainda estudar a associação entre as 

variáveis consideradas. 

 

1.1. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

São objectivos específicos do presente estudo: 

1) Determinar a zona de ataque preferencialmente utilizada na aplicação do 

remate. 

2) Determinar o tempo de ataque preferencialmente utilizado na aplicação do 

remate. 

3) Determinar a situação oposicional ao nível do bloco mais frequente. 

4) Determinar se a percentagem de ataques que tocam no bloco é superior à 

percentagem de ataques que não tocam no bloco. 

4) Averiguar as zonas alvo mais solicitadas pelo ataque. 

5) Averiguar qual o efeito do ataque que predomina. 

6) Associar a zona de ataque com o tempo de ataque. 

7) Associar a zona de ataque e a oposição do bloco 

8) Associar o tempo de ataque e a oposição do bloco. 

9) Associar a zona de ataque e a zona alvo do ataque. 

10) Associar a zona de ataque e o efeito do ataque. 

11) Associar a oposição do bloco e o efeito do ataque. 

12) Associar o bloco (em que a bola é da equipa atacante) e o efeito do ataque 

13) Associar o bloco (em que a bola é da equipa adversária) e o efeito do 

ataque. 

14) Associar o block out e o efeito do ataque. 

15) Associação do sem toque no bloco e o efeito do ataque. 
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2. HIPÓTESES 
 

No que concerne à análise descritiva apontamos as seguintes hipóteses: 

1) A zona de ataque preferencialmente solicitada na aplicação do remate 

é a zona 4. 

2) O tempo de ataque preferencialmente solicitado na aplicação do 

remate é o 3º tempo. 

3) A situação de oposição com duas blocadoras é a que possui maior 

frequência de ocorrência. 

4) A percentagem de ataques que não tocam no bloco é superior à 

percentagem de ataques que tocam no bloco. 

5) As zonas 1 e 5 são as zonas alvo, preferencialmente utilizadas. 

6) O efeito de ataque mais frequente é o de continuação. 

 

 Relativamente à análise das associações elaboramos as seguintes 

hipóteses: 

7) A zona 4 está fortemente ligada ao 3º tempo de ataque, tal como a 

zona 2 e o 2º tempo e a zona 3 e o 1º tempo. 

8) A zona 4 encontra na maioria das situações a oposição de bloco 

duplo. A jogadora central tem que ultrapassar só uma blocadora na maior parte 

das jogadas. 

9) O 3º tempo favorece o aparecimento de maior número de blocadores. 

10) A zona 4 está intimamente ligada ao efeito continuidade. 

11) Quanto mais elevado é o tempo de ataque maior é o efeito 

continuidade. 

12) As atacantes de zona 4 atacam principalmente a zona alvo de 

ataque 5 e 1. 

13) Quando há somente oposição de uma blocadora o efeito ponto é 

mais elevado. 
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III - METODOLOGIA 
 

1. Amostra  

 
O presente estudo foi aplicado às equipas nacionais de voleibol, 

pertencentes ao escalão de cadetes femininos, participantes da Poule de 

Apuramento para o Campeonato da Europa de Cadetes 2005 de que fizeram 

parte: Portugal, República Checa, Bielorrússia, Polónia, Roménia e Lituânia. 

Para a análise desta, recorreu-se a uma amostra constituída pelos 14 jogos 

realizados durante o torneio que se disputou em Dabrowa Górnicza na Polónia. 

Foram analisados todos os jogos realizados pelas equipas num total de 

14 jogos, 49 sets e 1233 remates.  

 

2. Variáveis em Análise 
 
 

2.1. Zona de ataque (z ataq) 

 
Nesta variável são consideradas duas categorias: a primeira e a 

segunda linha. 

A primeira linha, neste trabalho, é categorizada tendo em conta três 

zonas de ataque: zona 4, zona 3 e zona 2. A segunda linha integra igualmente 

três categorias: zona 5, zona 6 e zona 1. Ambas têm em conta as delimitações 

espaciais, no contexto do espaço conformacional (Garganta, 1997), 

referenciadas pela literatura (Selinger, 1986; Monteiro, 2000; Guerra 2000; 

Sousa, 2000).  
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2.2 Tempo de Ataque (t ataq) 

 
Para a avaliação dos diferentes tempos de ataque utilizados, 

considerou-se, neste estudo, face à conformidade patente na literatura 

consultada, a categorização utilizada por Guerra & Mesquita (2003, adaptado 

de Selinger, 1986) (Quadro 1). 

 
1º tempo – ataques nos quais o atacante já se encontra no ar no momento em que 

o distribuidor toca a bola. 
1 

2º tempo – ataques nos quais o atacante faz a chamada depois do distribuidor 

tocar na bola. 
2 

3º tempo – ataques nos quais o jogador inicia a corrida de aproximação no 

momento em que a bola atinge o ponto mais alto da trajectória ascendente. 
3 

Quadro 1. Categorias e escala de apreciação para a categoria tempo de ataque (Guerra & Mesquita, 2003) 

 

 

2.3. Número de blocadores (Nº Bloc) 

 
Esta variável consiste na observação e avaliação da relação quantitativa 

atacante/blocadores criada pelo distribuidor com o passe de ataque (Moutinho, 

1993). 

Assim, quantificamos esta relação através de quatro categorias 

expressas no quadro 5: 

 
O ataque é realizado com uma relação atacante blocador de 1x0. 0 

O ataque é realizado com uma relação atacante blocador de 1x1 1 

O ataque é realizado com uma relação atacante blocador de 1x2 2 

O ataque é realizado com uma relação atacante blocador de 1x3 3 
Quadro 2. Categorias e escala de apreciação para a categoria Oposição (adaptado de Moutinho, 1993). 
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2.4. Exploração do bloco adversário (EBA) 

 
No momento da realização do remate sempre que o bloco está formado 

pode existir ou não toque da bola no bloco. Deste modo foram equacionadas 

as seguintes possibilidades de ocorrência (Guerra, 2000): 

 

2.4.1. Toque da bola no bloco (tqblc) 

 

 O toque do bloco dá continuidade à jogada e a bola fica no campo 

da equipa que atacou, possibilitando contra-ataque (bola da 

equipa atacante) 
 o toque do bloco dá continuidade à jogada e a bola fica no campo 

da equipa defensora permitindo que esta contra- ataque (bola da 

equipa defensora). 
 E o “block – out” (BOUT), isto é, toque do bloco que ressalta 

contactando directamente com o solo e que imediatamente dá 

ponto ao adversário. 
 

2.4.2. Sem toque da bola no bloco (STqBlc) 

 
Situação na qual o atacante consegue rematar sem que haja toque no 

bloco, isto é, a bola enviada directamente para o campo adversário, para fora 

(AF) ou para a rede (AR) sem tocar no bloco. 

 

2.5. Zonas alvo de ataque (Zalvo) 
Após a realização do remate analisamos os locais de queda da bola, 

sendo consideradas as zonas apontadas no regulamento (zona 1, 2, 3, 4, 5 e 

6). 

 

2.6. Efeito do ataque 
Para analisar o resultado obtido através da realização do remate, em 

todas as possibilidades de ocorrência anteriormente apontadas recorremos à 

classificação de Coleman (1985) cit. por Fidalgo (1995): 
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• Ponto (P) 

“Kill” – quando através da utilização do remate a equipa consegue a 

obtenção de ponto especificamente quando: 

- a bola é atacada directamente ao solo do campo adversário; 

- a jogada é ganha directamente após reflexão do bloco, ou defesa 

sem sucesso; 

- ou o bloco faz falta, claramente forçada pelo ataque. 

 

• Erro (E) 

Erro – quando a equipa em posse da bola não consegue finalizar, 

para obter ponto executando um ataque falhado (rede, fora ou falta) 

ou ataque contra o bloco (bloco ofensivo), caindo a bola dentro do 

próprio campo. 

 

• Continuidade (C) 

Tentativa de ataque – quando a acção de remate não se traduz 

numa acção terminal, havendo continuação da jogada da equipa 

adversária, após esta ter sido defendida ou reflectida/deflectida pelo 

bloco. 

 

3. Procedimentos de Recolha da Informação 
 

A recolha da informação, considerada neste estudo, foi realizada em 

diferido, tendo sido analisadas imagens em suporte VHS, obtidas por uma 

câmara de vídeo.  

Em todos os jogos a câmara de vídeo foi mantida na perspectiva de 

“topo”, ou seja, a visualização do campo longitudinalmente. 

Para uma ficha-tipo (ver Anexos), onde se anotaram os seguintes 

indicadores de identificação: a equipa observada, o set e o resultado do jogo. 

Foram também anotados, na ficha-tipo acima referida, os seguintes indicadores 

de avaliação: zona de ataque, tempo de ataque, número de blocadores, 
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exploração do bloco adversário (com toque e sem toque no bloco), zona alvo 

do ataque e o efeito do ataque. 

 

4. Procedimentos Estatísticos 
 

Neste estudo, recorreu-se à estatística descritiva habitual para obter as 

frequências e respectivas percentagens. Para testar a associação entre os 

diferentes parâmetros de análise utilizámos o qui- quadrado (X²) em tabelas de 

contingência e o V de Cramer. O nível de significância considerado foi de 5%. 

  

5. Fiabilidade da Observação 
 

No sentido de verificar a consistência das observações consideramos a 

fiabilidade intra-observador – o mesmo observador interpretou e registou a 

mesma realidade em duas ocasiões temporariamente distintas, com um 

intervalo de 8 dias entre as observações. Em relação à fiabilidade inter-

observador – dois observadores interpretaram e registaram a mesma realidade. 

Com o intuito de determinar quer a fiabilidade intra-observador, quer a 

fiabilidade inter-observador, considerou-se dois dos jogos. O número de 

sequências ofensivas contidas nos jogos considerados representam 15% da 

amostra, o que representa mais do que Tabachnick & Fidell (1989, cit. por 

Cruz, 2002) consideram como mínimo exigível num estudo deste tipo, ou seja, 

10% . 

Para testar a fiabilidade das observações, quer intra-observador, quer 

intra-observadores, recorremos à formula de Van der Mars (1989): 

 

Acordos                 

                                         Acordos + Desacordos         
X 100 

 

O valor mínimo estipulado por Tabachnick & Fidell (cit. por Cruz, 2002) 

para que uma observação se considere fiável corresponde a 80%. Os valores 

encontrados no nosso estudo são superiores a esse valor, para todas as 

variáveis, como se constata no quadro seguinte: 
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Quadro 3: Percentagem de acordos na Fiabilidade intra e inter- observador  

Variáveis Observadas % de Acordos Intra-observados % de Acordos Inter-Observador 

Tipo de complexo 100% 100% 

Zona de ataque 100% 98,33% 

Tempo de ataque 87,75% 84,58% 

Número de blocadores 96,56% 94,72% 

Zona alvo do ataque 98,34% 97,55% 

Eficácia do ataque 100% 100% 
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APRESENTAÇÃO e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

 

V – Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

1. Análise Descritiva 

 
1.1. Análise das zonas de ataque solicitadas  

 

O Quadro 4 apresenta o nível de ocorrência e respectiva percentagem 

do ataque pelas diferentes zonas de ataque consideradas neste estudo. 

A zona de ataque mais solicitada foi a zona 4, com 238 ataques (40,6%), 

seguida da zona 2, na qual ocorreram 143 ataques (24,4%). Em terceiro lugar, 

em termos de solicitação, surge a zona 3, com 129 ataques (22%). Em relação 

à segunda linha verificamos uma maior ocorrência de ataques por zona 1, com 

52 ataques (8,9%) logo seguida pela zona 6, com 21 ataques (3,6%). A zona 

menos solicitada da segunda linha foi a zona 5, onde se realizaram 3 ataques 

(0,5%).  
  
  

Zona de Ataque Frequência Percentagem de ocorrência 

Zona 1 52 8,9 

Zona 2 143 24,4 

Zona 3 129 22,0 

Zona 4 238 40,6 

Zona 5 3 0,5 

Zona 6 21 3,6 

Total 586 100,0 

Quadro 4. Frequência e valores percentuais das zonas de ataque solicitadas 
 

Os valores obtidos no nosso estudo, relativamente à percentagem de 

ataques por zona 4 (40,6%) vão de encontro aos apresentados na literatura 

nomeadamente por Cunha (1996) e Vasconcelos (1998) que variam entre os 

40% e os 50%.  

Verificamos no nosso estudo que a segunda zona mais solicitada no 

ataque foi a zona 2 (24,4%). Julgamos que este resultado se relaciona com 
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dois factores: o facto de uma das equipas, a Lituânia ter a sua melhor atleta 

nesta zona de ataque levando a distribuidora desta equipa a solicitar a 

jogadora de zona 2, sempre que esta se encontrava na linha ofensiva; o facto 

das jogadoras centrais da Croácia terem sido bastante solicitadas no 

denominado ataque de “bola a um pé” (bola atacada nas costas da 

distribuidora, podendo ser uma bola de 1º ou 2º tempo) por zona 2. Este 

resultado vai de encontro ao que Gerbrands (1993) verificou no XIII 

Campeonato de Juniores Feminino relativamente à equipa C.I.S. (a vencedora 

da competição). O autor afirma que o primeiro tempo em frente do distribuidor 

tem-se tornado menos importante e que as bolas a um pé atrás do distribuidor 

têm ganho maior importância. O nosso estudo revela que a terceira zona mais 

solicitada foi a zona 3 (22%) e interpretamos este resultado como uma 

consequência da maior utilização da jogadora central pela zona 2 e pelo facto 

da maior percentagem de ataques ser efectuada em potência por zona 4. 

A reduzida percentagem de ataques a partir da zona defensiva, mesmo 

em zona 1 (8,9%) reflecte que apesar da amostra ser de elite, o facto se tratar 

do escalão de cadetes (jogadoras com idades compreendidas entre os 15 e os 

17 anos de idade) é demonstrativo do fraco domínio táctico-técnico na zona 

defensiva de ataque. 

 

1.2. Análise dos tempos de ataque 

 

O Quadro 5 evidencia as categorias consideradas para a análise do 

tempo de ataque, a frequência que demonstraram no estudo, assim como a 

percentagem correspondente, face à amostra considerada. 

A partir da análise deste quadro percebemos que: o 3º tempo foi o mais 

solicitado, com uma ocorrência de 402 ataques, o que corresponde a 68,6% da 

amostra total; segue-se o 1º tempo com 102 ocorrências (17,4%), tornando-se 

o segundo tempo de ataque mais solicitado; e o 2º tempo foi, o menos 

solicitado, tendo as equipas participantes recorrido a ele em 82 situações 

(14%). 

 

 
  

47 



APRESENTAÇÃO e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

Tempo de ataque Frequência Percentagem de ocorrência 

Tempo  1 102 17,4 

Tempo  2 82 14,0 

Tempo  3 402 68,6 

Total 586 100,0 
Quadro 5. Frequência e valores percentuais do tempo de ataque 

 
 

 Este resultado pode ser explicado pelo facto do estudo ter sido realizado 

num escalão de formação (cadetes), em que as atletas aprendem numa 

primeira fase a dominar o tempo 3 (Neville, 1990; Haley, 1992). Todavia, o 

facto de serem jogadoras de elite (por princípio apresentam um nível de jogo 

mais evoluído) deveria reflectir-se num jogo mais ofensivo e mais rápido. 

Pensamos que a “filosofia de jogo” assenta, prioritariamente, no jogo “alto” (há 

maior utilização do 3º tempo de ataque), principalmente pelas alas (zonas 4 e 

2). 

1.3. Análise da oposição do bloco 

Relativamente a esta variável constatamos, a partir do quadro 6, que a 

oposição mais frequente corresponde à de duas blocadoras, com 362 

ocorrências (61,8%), seguida da oposição de zero blocadoras, com 111 

ocorrências (18,9%), a oposição de uma blocadora foi a terceira opção mais 

observada, com 97 ocorrências (16,6%) e, por último, a oposição de três 

blocadoras, com 16 ocorrências (2,7%) 
 
 

Oposição  Frequência Percentagem de ocorrência 

0 Blocadoras 111 18,9% 

1 Blocadora 97 16,6% 

2 Blocadoras 362 61,8% 

3 Blocadoras 16 2,7% 

Total 586 100,0% 

Quadro 6. Frequência e valores percentuais da oposição no bloco 

 

 Os estudos que consultamos demonstram que a oposição de duas 

blocadoras é a mais frequente daí que este tenha sido um resultado esperado. 
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Guerra (2000), num estudo realizado no escalão de cadetes femininos verifica 

os mesmos resultados. 
 

1.4. Análise da exploração do bloco adversário  

O quadro 7 indica que a maioria dos remates não toca no bloco 

adversário (53,4%). Tendo em conta que 61,8% dos remates são efectuados 

com a oposição de duas blocadoras (ver quadro 6) e menos de metade 

(46,6%) tocam no bloco, podemos verificar a supremacia do ataque sobre a 

defesa já no escalão de cadetes feminino. 

 

Exploração do bloco adversário Frequência Percentagem de ocorrência 

Toque no bloco 273 46,6% 

Sem toque no bloco 313 53,4% 

Total 586 100% 

Quadro 7. Frequência e valores percentuais da exploração do bloco adversário (sem toque e com toque no bloco) 

Os nossos resultados vão de encontro ao estudo efectuado por Mesquita 

et. al. (2003), em voleibol de praia, no qual a percentagem de bolas que não 

tocaram no bloco (74,1%) foi superior à percentagem de bolas que tocaram no 

bloco (28,6%).  

1.5. Análise da zona alvo do ataque  

No que diz respeito a esta variável percebemos que a zona alvo mais 

solicitada no ataque corresponde à zona 5, apresentando uma ocorrência de 

181 ataques (30,9%); a segunda zona alvo mais solicitada foi a zona 1, com 

125 ocorrências (21,3%); segue-se a zona 6 como a terceira zona alvo mais 

solicitada apresentando 72 ocorrências (12,3%); a zona 2 foi a zona alvo de 27 

ocorrências (4,6%); a zona 3 foi alvo de 20 ocorrências (3,4%) e a zona menos 

solicitada no ataque de zona 2 foi a zona 4 com apenas 4 ocorrências (0,7%). 

Não existe nenhuma zona do campo adversário que não fosse alvo de ataque. 

A categoria correspondente a nenhuma zona com 155 ocorrências (26,5%) 

engloba ataques para fora, para a rede e block out. 
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Zona alvo de ataque Frequência Percentagem de ocorrência 

  
Zona 1 125 21,3 

  
Zona 2 27 4,6 

  
Zona 3 20 3,4 

  
Zona 4 4 0,7 

  
Zona 5 181 30,9 

  
Zona 6 72 12,3 

  
Nenhuma zona 155 26,5 

  
Total 586 100,0 

 

 Quadro 8. Frequência e valores percentuais da zona alvo do ataque

As zonas mais visadas recaem sobre a zona defensiva 1, 6 e 5 

(aproximadamente 65% da totalidade dos ataques analisados neste ponto), 

sendo as zonas da 1ª linha de ataque, 4, 3 e 2 menos solicitadas (cerca de 9% 

dos ataques realizados). Os resultados obtidos mostram que mais de metade 

dos ataques (52,2%) são dirigidos para zona 1 e zona 5, sendo esta última a 

zona onde se regista mais ocorrências. Salientamos ainda o número de 

ataques que tiveram como alvo a zona 6, isto, porque, esta zona deverá estar 

protegida pelo bloco. No entender de Selinger (1986) e Zimmermann (1995) as 

atacantes ao procurarem as zonas mais profundas do campo adversário para a 

concretização de ponto, pretendem ultrapassar o bloco adversário de forma 

efectiva e atingir as zonas mais vulneráveis, usualmente mais desprotegidas 

pelo bloco. Os dados encontrados no presente estudo, referentes aos ataques 

realizados para a zona defensiva, vão de encontro aos obtidos no estudo 

efectuado por Guerra & Mesquita (2003) que apresentam 70% de ataques 

executados para as zonas 1, 6 e 5. 

1.6. Análise do efeito do ataque 

No quadro 9 apresentamos a análise da frequência de ocorrência, e 

respectivos valores percentuais, dos diferentes tipos de efeito do ataque, 

categorizados neste estudo para a análise da variável da eficácia do ataque.  
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O efeito continuidade revela-se a categoria com maior ocorrência, 

apresentando uma frequência de 268, o que corresponde a 45,7% da amostra. 

Segue-se o efeito ponto com uma ocorrência de 207 e um valor percentual de 

35,3%. Por último surge a categoria erro, que, nos indica que as equipas 

participantes erraram em 111 situações, o que representa um valor percentual 

de 18,9%. 
  
 

Efeito do ataque Frequência Percentagem de ocorrência 

Erro 111 18,9 

 
Continuação 268 45,7 

 
Ponto 207 35,3 

 
Total 586 100,0 

Quadro 9. Frequência e valores percentuais da eficácia do ataque 

 

Analisando os estudos realizados por Simões (2002) e Paulo (2004), 

que apresentam como amostra equipas de topo do Campeonato de Voleibol 

masculino português e a Selecção Nacional Sénior Masculina, 

respectivamente, percebemos que os resultados, nesta variável, se situam na 

ordem dos 50% para o ponto e 16% para o erro. Realçamos a expressiva 

diferença no que se refere aos valores obtidos no nosso estudo, para a 

categoria ponto (14,7%). Em relação à categoria erro a diferença é menor 

(2,9%), no entanto, é compreensível que os cadetes femininos errem mais, pois 

estão envolvidos num processo de formação. 

 

2. Análise da Associação entre as Variáveis 
 

Garganta (1998) sublinha a importância de análise integrada das 

diferentes variáveis, podendo desta forma estudar a sua interdependência. 

Moutinho et. al. (2003), concordam e acrescentam que só associando as 

variáveis em estudo se pode perceber como os vários momentos de jogo se 

interrelacionam. Consideramos, portanto, pertinente analisar os resultados 

através do grau de dependência entre as variáveis observadas. 
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2.1. Análise do tempo de ataque em função da zona de ataque 

 

Apresenta-se no quadro 10 a análise da relação estabelecida entre as 

variáveis do tempo de ataque e zona de ataque. 

O tempo de ataque e a zona de ataque assumem uma relação de dependência 

(x² = 501,911) estatisticamente significativa (p=0,000). O V de Cramer diz-nos 

que a associação entre as duas variáveis é forte (0,654). Existem várias células 

cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo [-2,2].   

 
 

Zona de ataque   
  
  
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Total 
  

1º
 T

em
po

  Frequência 
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 

0
9,1
0%
0%

-3,5

4
24,9

3,9%
2,8%
-5,3

98
22,5

96,1%
76,0%

19,9

0
41,4
0%
0%

-9,2

0 
0,5 
0% 
0% 

-0,8 

0 
3,7 
0% 
0% 

-2,1 

102
102,0

100,0%
17,4%

 

2º
 T

em
po

  Frequência 
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 

0
7,3
0%
0%

-3,0

55
20,0

67,1%
38,5%

9,7

13
18,1

15,9%
10,1%

-1,5

13
33,3

15,9%
5,5%
-4,9

0 
0,4 
0% 
0% 

-0,7 

1 
2,9 

1,2% 
4,8% 
-1,2 

82
82,0

100,0%
14,0%

 

Te
m

po
  d

e 
at

aq
ue

 

3º
 T

em
po

  Frequência 
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 
 

52
35,7

12,9%
100,0%

5,1

84
98,1

20,9%
58,7%

-2,9

18
88,5

4,5%
14,0%
-15,1

225
163,3

56,0%
94,5%

11,2

3 
2,1 

0,7% 
100,0% 

1,2 
 

20 
14,4 

5,0% 
95,2% 

2,7 
 

402
402,0

100,0%
68,6%

 

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% na zona de ataque 

52
52,0

8,9%
100,0%

143
143,0

24,4%
100,0%

129
129,0

22,0%
100,0%

238
238,0

40,6%
100,0%

3 
3,0 

0,5% 
100,0% 

21 
21,0 

3,6% 
100,0% 

586
586,0

100,0%
100,0%

Quadro 10. Tabela de contingência do tempo de ataque em função da zona de ataque  

 
 

Analisando as células referentes ao 1º tempo percebemos que existe 

uma associação positiva muito forte entre este e a zona 3 e que é demonstrada 

pelo valor dos resíduos ajustados apresentados (19,9). Rios (2002) constata, 

no seu estudo, que este tempo é usado preferencialmente na zona 3, o que 

consubstancia os resultados aqui encontrados, embora se trate de um estudo 

realizado em seniores masculinos. Pela negativa, constatamos que a célula 

referente à zona 4 se associa fortemente ao 1º tempo, o que nos indica que 

não se joga rápido por zona 4. Existem outras células, como a referente à zona 

2 e zona 1, que contribuem de forma negativa e moderada para a associação 
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existente entre as duas variáveis, indicando que não há variação de tempos 

quando estas zonas são solicitadas no ataque. 

O 2º tempo associa-se de forma positiva e forte com a zona 2 dado que 

dos 82 ataques realizados no 2º tempo, 55 foram executados em zona 2, 

indicando uma aceleração do jogo quando esta zona é solicitada. Estes valores 

vão de encontro aos valores obtidos por Paulo (2004) com a Selecção Nacional 

Sénior Masculina no Campeonato do Mundo de 2002.  

Existe uma associação negativa entre o 2º tempo e a zona 4 indicando 

que a variabilidade de tempos utilizados na zona 2 é reduzida, não se 

verificando a solicitação variada dos tempos de ataque sugerida por Fröhner e 

Zimmermann para alcançar o sucesso. Existe uma associação negativa 

verificada entre o 2º tempo e a zona 1, em nossa opinião, pelo facto de não 

haver a capacidade táctico-técnica necessária, num escalão de cadetes, à 

aceleração da bola na zona defensiva.  

Verificamos que existe uma associação positiva forte entre o 3º tempo e 

zona 4 (11,1). Assim podemos inferir que o 3º tempo está intimamente ligado 

aos ataques realizados por zona 4. Os resultados do nosso estudo vão de 

encontro aos evidenciados no estudo de Guerra e Mesquita (2003) aplicado no 

escalão de cadetes femininos, no qual, as autoras referem que o 3º tempo se 

assume como o mais solicitado.  

Outras das associações positivas constatadas dizem respeito à zona 1 e 

zona 6 e ao 3º tempo, onde se constata um valor residual de 5,1 e 2,7, 

respectivamente. Todavia, em zona 6 o valor real de ocorrência é de 3, 

retirando significado a esta constatação. A partir de zona 1 não registamos 

nenhum ataque realizado no 1º e 2º tempos; registamos um ataque realizado 

no 2º tempo em zona 6 sendo que os restantes foram executados no 3º tempo. 

 

2.2. Análise da oposição do bloco em função da zona de ataque 

 

A partir do quadro 11 constatamos que a oposição do bloco e a zona de 

ataque assumem uma relação de dependência (x²= 222,896) estatisticamente 

significativa (p=0,000). O V de Cramer (0,356) diz-nos que a associação entre 

as duas variáveis é moderada. Algumas das células contidas na tabela 

apresentam resíduos ajustados fora do intervalo [-2,2]. 

53 



APRESENTAÇÃO e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

  
Zona de ataque   

  
  
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Total 
  

0 
bl

oc
ad

or
as

 Frequência 
Frequência esperada 
% no numero de blocadores 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 

33
9,8

29,7%
63,5%

8,6

24
27,1

21,6%
16,8%

-0,8

10
24,4

9,0%
7,8%
-3,7

28
45,1

25,2%
11,8%

-3,7

3 
0,6 

2,7% 
100,0% 

3,6 

13 
4,0 

11,7% 
61,9% 

5,1 

111
111,0

100,0%
18,9%

 

1 
bl

oc
ad

or
a Frequência 

Frequência esperada 
% no numero de blocadores 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 

6
8,6

6,2%
11,5%

-1,0

18
23,7

18,6%
12,6%

-1,5

53
21,4

54,6%
41,1%

8,5

13
39,4

13,4%
5,5%
-6,0

0 
0,5 
0% 
0% 

-0,8 

7 
3,5 

7,2% 
33,3% 

2,1 

97
97,0

100,0%
16,6%

 

2 
bl

oc
ad

or
as

 Frequência 
Frequência esperada 
% no numero de blocadores 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 

13
32,1

3,6%
25,0%

-5,7

101
88,3

27,9%
70,6%

2,5

63
79,7

17,4%
48,8%

-3,4

184
147,0

50,8%
77,3%

6,4

0 
1,9 
0% 
0% 

-2,2 

1 
13,0 

0,3% 
4,8% 
-5,5 

362
362,0

100,0%
61,8%

 N
úm

er
o 

de
 b

lo
ca

do
ra

s 
 

3 
bl

oc
ad

or
as

 Frequência 
Frequência esperada 
% no numero de blocadores 
% na zona de ataque 
Resíduos ajustados 

0
1,4
0%
0%

-1,3

0
3,9
0%
0%

-2,3

3
3,5

18,8%
2,3%
-0,3

13
6,5

81,3%
5,5%

3,4

0 
0,1 
0% 
0% 

-0,3 

0 
0,6 
0% 
0% 

-0,8 

16
16,0

100,0%
2,7%

 

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no numero de blocadores 
% na zona de ataque 

52
52,0

8,9%
100,0%

143
143,0

24,4%
100,0%

129
129,0

22,0%
100,0%

238
238,0

40,6%
100,0%

3 
3,0 

0,5% 
100,0% 

21 
21,0 

3,6% 
100,0% 

586
586,0

100,0%
100,0%

Quadro 11. Tabela de contingência da oposição em função da zona de ataque  

 
 

Pela positiva, encontramos as células que associam a zona 1 e a zona 6 

à oposição de nenhuma blocadora (8,6) e (5,1), indicando-nos uma forte 

associação entre a zona 1 de ataque e a inexistência de oposição no bloco. 

Pensámos que estes valores estão relacionados com o fraco poder atacante 

pela zona defensiva, que não apela à organização e formação do bloco quando 

o ataque decorre a partir de zona 1 ou zona 6. As células que nos indicam uma 

associação negativa entre as variáveis em questão correspondem à zona 3 e 

zona 4 informando-nos que em 97 ataques, 66 foram realizados tendo como 

oposição pelo menos uma blocadora.  

No que concerne à associação entre a oposição de uma blocadora e as 

zonas de ataque, constatamos que existe uma associação positiva forte em 

relação à zona 3 (8,5) evidenciando que os ataques realizados nesta zona 

encontram oposição de pelo menos uma blocadora na maior parte das 

situações. Pela negativa, encontramos a zona 4 (6,0) o que nos indica que são 
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reduzidas as situações em que a atacante de zona 4 encontra oposição de 

uma só blocadora. 

Em relação à associação entre as categorias duas blocadoras e a 

variável zona de ataque podemos inferir que existe uma associação positiva 

entre a oposição de duas blocadoras e a zona 4 (6,4%) indicando que a 

frequência esperada para esta associação foi superada em 37 situações, 

sendo que a frequência alcançada corresponde a 50,8% do total das 

ocorrências. Os nossos resultados estão de acordo com os encontrados no 

estudo de Guerra & Mesquita (2003) onde referem que o bloco duplo é o tipo 

de oposição mais frequente. Ainda integrando o grupo das associações 

positivas temos a célula referente à zona 2. É certo que se trata de um 

associação moderada, todavia verificou-se em 27,9% da totalidade das 

ocorrências. As associações negativas encontradas não são tão 

representativas apesar dos resíduos ajustados apresentarem valores 

moderados na ordem dos 5%. Este facto é explicado pelo valor absoluto das 

ocorrências em que estas associações se verificaram, nomeadamente em 

relação à zona 1 (13) e à zona 6 (1). No entanto, a zona 3, com cerca de 63 

ocorrências e com um valor de residual negativo de 3,4 informa-nos que a 

frequência da oposição de duas blocadoras é menos frequente do que o que 

era de esperar. Podemos inferir que ainda não há consistência em relação à 

formação de bloco duplo para travar os ataques rápidos em zona 3. 

Na categoria respeitante à oposição de três blocadoras verificamos uma 

associação positiva moderada em relação à zona 4. Apesar do número 

absoluto de ocorrências corresponder somente a 13 situações consideramos 

pertinente evidenciar este valor já que se trata de um escalão de formação. A 

formação de bloco triplo evidencia um nível táctico-técnico de alto nível, e que 

foi demonstrado pelas três primeiras classificadas. 

 

2.3. Análise da oposição do bloco em função do tempo de ataque 

 

Pela leitura dos dados expostos no quadro 12 percebemos que há uma 

relação que se estabelece entre as variáveis tempo de ataque e oposição do 

bloco. 
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O tempo de ataque e a oposição do bloco assumem uma relação de 

dependência (x² =107,572) estatisticamente significativa (p=0,00). O V de 

Cramer diz-nos que a associação entre as duas variáveis é baixa (0,303). 

Existem várias células cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo 

[-2,2]. 
  

Oposição do bloco   
  
  
  0 blocadoras 1 blocadora 2 blocadoras 3 blocadoras 

Total 
  

Te
m

po
  1

 Frequência 
Frequência esperada 
%no tempo de ataque 
% no numero de blocadores 
Resíduos ajustados 

14
31,8

8,4%
5,9%
-3,8

73
26,8

44,0%
36,7%

10,5

78 
102,3 

47,0% 
10,3% 

-4,2 

1 
5,1 

0,6% 
2,6% 
-2,0 

166
166,0

100,0%
13,5%

 

Te
m

po
  2

 Frequência 
Frequência esperada 
%no tempo de ataque 
% no numero de blocadores 
Resíduos ajustados 

23
33,9

13,0%
9,7%
-2,2

41
28,6

23,2%
20,6%

2,7

113 
109,1 

63,8% 
14,9% 

0,7 

0 
5,5 
0% 
0% 

-2,6 

177
177,0

100,0%
14,4%

 

Te
m

po
  d

e 
at

aq
ue

 

Te
m

po
  3

 Frequência 
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% no numero de blocadores 
Resíduos ajustados 

199
170,3

22,4%
84,3%

4,6

85
143,6
9,6%

42,7%
-10,1

569 
548,6 

63,9% 
74,9% 

2,7 

37 
27,4 

4,2% 
97,4% 

3,5 

890
890,0

100,0%
72,2%

 
Total 

 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
%no tempo de ataque 
% no numero de blocadores 

236
236,0

19,1%
100,0%

199
199,0

16,1%
100,0%

760 
760,0 

61,6% 
100,0% 

38 
38,0 

3,1% 
100,0% 

1233
1233,0

100,0%
100,0%

 
Quadro 12. Tabela de contingência da oposição do bloco em função do tempo de ataque 

 

 

Verificamos que as células que contribuem para uma associação 

positiva entre as variáveis tempo de ataque e oposição do bloco correspondem 

às categorias 1º tempo e uma blocadora. O valor residual (10,5) indica-nos a 

existência de uma forte associação entre estas duas categorias e permite-nos 

afirmar que em 44% das ocorrências as atacantes de zona 3 encontravam a 

oposição de uma blocadora. As blocadoras centrais têm como principal 

preocupação a sua atacante directa daí que esta encontre sempre uma 

oponente no bloco. Em relação às associações negativas existentes na 

afinidade entre estas duas categorias constatamos duas associações negativas 

moderadas entre o 1º tempo e zero blocadoras (-3,8) (que pode ser explicado 

pela ideia anteriormente exposta) e entre o 1º tempo e o bloco duplo (-4,2), 

resultante da reduzida leitura de jogo e consequente fraca tomada de decisão, 

que se compreende já que se trata de um escalão de formação. Em relação à 

56 



APRESENTAÇÃO e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

primeira associação negativa não podemos afirmar que seja representativa na 

medida em que o valor absoluto de ocorrências é baixo (14), sendo que, 

somente 8,4% das vezes se verificou a inexistência de bloco. No que diz 

respeito à segunda associação negativa e tendo em conta que a situação se 

verificou em 47% das ocorrências, o que corresponde a quase metade das 

situações em que o 1º tempo encontrou a oposição de bloco duplo, esta é 

representativa. 

No que concerne ao 2º tempo não há associações fortes com qualquer 

situação de oposição de bloco. Destacamos a associação positiva entre o 2º 

tempo e o bloco individual, tendo-se verificado em 23,2% das ocorrências. Pela 

negativa, a relação entre a categoria 1º tempo e oposição de bloco triplo não 

merece grande atenção, pois o valor absoluto desta categoria é zero. 

Existem associações positivas entre a categoria do 3º tempo e as 

categorias correspondentes à oposição de nenhum blocador (4,6%) e bloco 

triplo (3,5%). No que concerne à primeira situação verificamos que em 199 

ocorrências não houve qualquer tipo de oposição ao ataque. Podemos explicar 

o primeiro valor pela grande quantidade de bolas “mortas”, isto é, bolas que 

foram enviadas em manchete, passe ou ataque mas que não constituíram 

grande ameaça para a defesa adversária e por essa razão não houve formação 

de bloco. A associação 3º tempo/ bloco triplo pode ser explicada pelo maior 

tempo de voo que os passes de ataque realizados para a zona 4 têm de 

percorrer em comparação com passes enviados para zona 3 ou zona 2 (Neves, 

2004). Por outro lado, a associação positiva entre o 3º tempo e o bloco triplo 

poderá estar relacionada com o facto das blocadoras poderem reagir rápida e 

atempadamente à trajectória da bola que é mais alta e lenta. 

Pela negativa, evidenciamos a forte associação existente entre o 3º 

tempo e a oposição de uma blocadora, o que vem no seguimento da ideia 

explanada na situação anterior, isto é, dado que o tempo de voo que os passes 

têm que realizar é maior em comparação a passes para zonas 3 ou 2 (Neves, 

2004), é mais fácil para o bloco opor-se ao ataque com mais que uma 

blocadora. 
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2.4. Análise da zona alvo de ataque em função da zona de ataque 

 

Apresenta-se no quadro 13 a análise da relação estabelecida entre as 

variáveis da zona alvo de ataque e zona de ataque. 

Estas duas variáveis assumem uma relação de dependência (x² = 

215,776) estatisticamente significativa (p=0,00). O V de Cramer diz-nos que a 

associação entre as duas variáveis é baixa (0,271). Existem várias células 

cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo [-2,2].   

 
Zona de ataque   

  
  

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 
Total 

  

Zo
na

 1
 Frequência 

Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

15
11,1

12,0%
28,8%

1,4

46
30,5

36,8%
32,2%

3,6

41
27,5

32,8%
31,8%

3,3

16
50,8

12,8%
6,7%
-7,1

0 
0,6 
0% 
0% 

-0,9 

7 
4,5 

5,6% 
33,3% 

1,4 

125
125,0

100,0%
21,3%

 

Zo
na

 2
 Frequência 

Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

2
2,4

7,4%
3,8%
-0,3

16
6,6

59,3%
11,2%

4,3

1
5,9

3,7%
0,8%
-2,4

7
11,0

25,9%
2,9%
-1,6

0 
0,1 
0% 
0% 

-0,4 

1 
1,0 

3,7% 
4,8% 

0 

27
27,0

100,0%
4,6%

 

Zo
na

 3
 Frequência 

Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

0
1,8
0%
0%

-1,4

4
4,9

20,0%
2,8%
-0,5

14
4,4

70,0%
10,9%

5,3

1
8,1

5,0%
0,4%
-3,3

0 
0,1 
0% 
0% 

-0,3 

1 
0,7 

5,0% 
4,8% 

0,3 

20
20,0

100,0%
3,4%

 

Zo
na

 4
 Frequência 

Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

0
0,4
0%
0%

-0,6

2
1,0

50,0%
1,4%

1,2

0
0,9
0%
0%

-1,1

2
1,6

50,0%
0,8%

0,4

0 
0 

0% 
0% 

-0,1 

0 
0,1 
0% 
0% 

-0,4 

4
4,0

100,0%
0,7%

 

Zo
na

 5
 Frequência 

Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

9
16,1

5,0%
17,3%

-2,2

22
44,2

12,2%
15,4%

-4,6

29
39,8

16,0%
22,5%

-2,3

117
73,5

64,6%
49,2%

7,9

2 
0,9 

1,1% 
66,7% 

1,3 

2 
6,5 

1,1% 
9,5% 
-2,2 

181
181,0

100,0%
30,9%

 

Zo
na

s 
al

vo
 d

e 
at

aq
ue

 

Zo
na

 6
 Frequência 

Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

16
6,4

22,2%
30,8%

4,3

33
17,6

45,8%
23,1%

4,5

12
15,8

16,7%
9,3%
-1,2

10
29,2

13,9%
4,2%
-4,9

0 
0,4 
0% 
0% 

-0,6 

1 
2,6 

1,4% 
4,8% 
-1,1 

72
72,0

100,0%
12,3%

 

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% na zona alvo do ataque 
% na zona de ataque 
 

52
52,0

8,9%
100,0%

143
143,0

24,4%
100,0%

129
129,0

22,0%
100,0%

238
238,0

40,6%
100,0%

3 
3,0 

0,5% 
100,0% 

 

21 
21,0 

3,6% 
100,0% 

 

586
586,0

100,0%
100,0%

Quadro 13. Tabela de contingência da zona alvo de ataque em função da zona de ataque 

 
  

 As células que demonstram a existência de associações positivas com a 

zona alvo 1 correspondem à zona 2, que apresenta um valor residual 

moderado de 3,6, indicando-nos uma preferência do ataque na diagonal, e à 
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zona 3 que apresenta 41 ataques direccionados para a parte esquerda do 

campo adversário. 

 Existe uma associação positiva entre a zona alvo 2 e a zona 2 de ataque 

(4,3) que nos indica, mais uma vez, a preferência pelo ataque na diagonal. É 

de salientar que um ataque efectuado de zona 2 e dirigido para zona 2 implica 

uma combinação de capacidades físicas e táctico-técnicas elevadas, que para 

o escalão de formação em causa é um factor a destacar. 

 O ataque efectuado a partir de zona 3 associa-se positivamente com 

zona alvo 3, tendo sido efectuados 14 ataques nestas circunstâncias. Por outro 

lado, a zona 4 associa-se negativamente com a zona alvo 3, mas com pouca 

relevância, dado que só foi efectuado um ataque nestas circunstâncias. 

 As frequências relativas aos ataques dirigidos para zona 4 são 

praticamente nulas em todas as células, daí que não seja pertinente a análise 

destes dados. 

 Os ataques que têm como alvo a zona 5 estão fortemente associados à 

zona de ataque 4, o que se evidencia pelo valor residual de 7,9. Estes valores 

apresentam afinidade com os encontrados no estudo realizado por Guerra & 

Mesquita (2003) em que a tendência de ataque é preferencialmente a zona 5.  

 Encontramos duas associações positivas moderadas entre o ataque de 

zona 6 e as zonas alvo 1 (4,3) e 5 (4,5). Dado que a situação de bloco está 

facilitada, permitindo no mínimo o bloco individual, as atacantes optam por 

ultrapassá-lo explorando as zonas mais distantes e mais perto das linhas 

laterais. 

 

2.5. Análise do efeito do ataque em função da zona de ataque 

 

O quadro 14 refere a relação entre o efeito do ataque e a zona de 

ataque.  

Parece existir uma relação de dependência entre o efeito do ataque e a 

zona de ataque (x² = 25,513) estatisticamente significativa (p=0,004). O V de 

Cramer diz-nos que a associação entre as duas variáveis é baixa (0,148). 

Existem várias células cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo 

[-2,2]. 
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Zona de ataque   

  
  
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Total 
  

Er
ro

  

Frequência 
Frequência esperada 
% no efeito do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

8
9,8

7,2%
15,4%

-0,7

24
27,1

21,6%
16,8%

-0,8

29
24,4

26,1%
22,5%

1,2

41
45,1

36,9%
17,2%

-0,9

1 
0,6 

0,9% 
33,3% 

0,6 

8 
4,0 

7,2% 
38,1% 

2,3 

111
111,0

100,0%
18,9%

 

C
on

tin
ui

da
de

  Frequência 
Frequência esperada 
% no efeito do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 
 
 

36
23,8

13,4%
69,2%

3,6

62
65,4

23,1%
43,4%

-0,7

51
59,0

19,0%
39,5%

-1,6

107
108,8

39,9%
45,0%

-0,3

1 
1,4 

0,4% 
33,3% 

-0,4 

11 
9,6 

4,1% 
52,4% 

0,6 

268
268,0

100,0%
45,7%

 

Ef
ei

to
 d

o 
at

aq
ue

 

Po
nt

o 
 Frequência 

Frequência esperada 
% no efeito do ataque 
% na zona de ataque 
Resíduos Ajustados 

8
18,4

3,9%
15,4%

-3,2

57
50,5

27,5%
39,9%

1,3

49
45,6

23,7%
38,0%

0,7

90
84,1

43,5%
37,8%

1,0

1 
1,1 

0,5% 
33,3% 

-0,1 

2 
7,4 

1,0% 
9,5% 
-2,5 

207
207,0

100,0%
35,3%

 
Total 

 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no efeito do ataque 
% na zona de ataque 

52
52,0

8,9%
100,0%

143
143,0

24,4%
100,0%

129
129,0

22,0%
100,0%

238
238,0

40,6%
100,0%

3 
3,0 

0,5% 
100,0% 

21 
21,0 

3,6% 
100,0% 

586
586,0

100,0%
100,0%

Quadro 14. Tabela de contingência do efeito do ataque em função da zona de ataque 

 

Os dados obtidos ao nível do erro revelam que este só apresentou 

valores mais elevados que os esperados relativamente à zona 6, sendo que 

todas as outras zonas apresentam valores dentro do intervalo [-2,2]. A zona 

com mais representatividade nesta categoria foi a zona 4 (com 41 erros), 

seguida da zona 3 (com 29 erros) e por fim a zona 2 (com 24 erros). Por outro 

lado, nos ataques de segunda linha a zona 1 e zona 6 apresentam valores 

iguais (com 8 erros) e zona 5 apenas um erro. 

Acerca da categoria continuidade cabe-nos realçar o valor obtido para a 

zona 1, com um nível residual de 3,6, evidenciando mais ataques continuados 

do que os esperados, resultado este que já estávamos à espera, pois, o poder 

ofensivo a partir da zona defensiva é ainda fraco, tendo em conta o escalão 

das atletas. Todas as outras zonas apresentam valores que se enquadram no 

intervalo de [-2,2]. 

Os valores encontrados na variável zona de ataque informam-nos que a 

zona 1 (-3,2) e a zona 6 (-2,5) estabelecem uma associação negativa e 

moderada com a categoria ponto. Como já referido anteriormente, o ataque a 

partir da linha defensiva é fraco, justificando a reduzida efectividade. Não 

encontramos qualquer associação positiva expressiva no efeito ponto.  
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Ainda no que concerne aos ataques que culminam em ponto, Sousa 

(2000) afirma que a maior parte deles ocorrem em zona 3. O nosso estudo 

apresenta valores diferentes na medida em que a zona mais pontuadora 

coincide com a zona 4, seguida da zona 2 e por fim a zona 3. No ataque de 

segunda linha a zona em que mais se pontuou diz respeito à zona 1, resultado 

este que vai de encontro ao que Dias (2004) afirma para o jogo feminino de alto 

nível. Os valores obtidos no nosso estudo para o efeito continuidade estão de 

acordo com o que vem descrito na literatura, nomeadamente, no estudo de 

Guerra & Mesquita (2003) em que a categoria continuidade obteve o maior 

valor percentual em zona 4.  

 

2.6. Análise do tempo de ataque em função do efeito do ataque 

  

Pela leitura dos dados expostos no quadro 15 percebemos que há uma 

relação que se estabelece entre as variáveis efeito do ataque e oposição do 

bloco. 

O efeito do ataque e a oposição do bloco assumem uma relação de 

dependência (x² =31,774) estatisticamente significativa (p=0,00). O V de 

Cramer diz-nos que a associação entre as duas variáveis é baixa (0,165). 

Existem várias células cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo 

[-2,2]. 

Existe uma associação negativa moderada entre as categorias 1º tempo 

e continuidade indicando a pouca efectividade dos ataques rápidos. Cerca de 

31,4% das ocorrências permitiram a continuação da jogada. Os erros 

alcançados (24) são também mais elevados do que o esperado (19,3). A pouca 

consistência do 1º tempo pode ser explicada pelo facto, das cadetes, numa 

primeira fase consolidarem o 3º tempo de ataque, como já referimos 

anteriormente. Apesar disto, a categoria ponto associa-se positivamente com o 

1º tempo (2,3). Constatamos que dos 102 ataques realizados nestas 

condições, foram alcançados 46 pontos que representam 45,1% da amostra. 

Num estudo realizado por Paulo (2004), com a Selecção Nacional Sénior 

Masculina a percentagem de pontos foi 59,2%.  Percebemos, então, que a 

menor efectividade das equipas de cadetes femininas reside na maior 

percentagem de erros e jogadas continuadas.  
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Efeito do ataque   
  
  
  Erro  Continuidade Ponto  

Total 
  

Te
m

po
  1

 
 

Frequência  
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

24 
19,3 
23,5% 
21,6% 
1,3 

32 
46,6 
31,4% 
11,9% 
-3,2 

46 
36,0 
45,1% 
22,2% 
2,3 

102 
102,0 
100,0% 
17,4% 
  

Te
m

po
  2

 
  

Frequência  
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

13 
15,5 
15,9% 
11,7% 
-0,8 

24 
37,5 
29,3% 
9,0% 
-3,2 

45 
29,0 
54,9% 
21,7% 
4,0 

82 
82,0 
100,0% 
14,0% 
  

Te
m

po
  d

e 
at

aq
ue

 
 Te

m
po

  3
 

 

Frequência  
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

74 
76,1 
18,4% 
66,7% 
-0,5 

212 
183,8 
52,7% 
79,1% 
5,0 

116 
142,0 
28,9% 
56,0% 
-4,8 

402 
402,0 
100,0% 
68,6% 
  

Total 
 
 
 

Frequência  
Frequência esperada 
% no tempo de ataque 
% no efeito do ataque 

111 
111,0 
18,9% 
100,0% 

268 
268,0 
45,7% 
100,0% 

207 
207,0 
35,3% 
100,0% 

586 
586,0 
100,0% 
100,0% 

Quadro 15. Tabela de contingência do tempo de ataque em função do efeito do ataque 

 

Relativamente ao 2º tempo verificamos que este se associa positiva e 

moderadamente com a categoria ponto (4,0), sendo que dos 82 ataques 

possíveis, 45 culminaram em ponto, representando 54,9% da amostra. 

Percebemos que o 2º tempo apresenta maior consistência que o 1º tempo 

dado o sucesso alcançado na realização destes ataques. Os valores 

alcançados no ataque de 2º tempo (tempo de ataque rápido) caracterizam um 

bom nível de jogo, pois dificultam a organização do bloco, por parte do 

adversário, daí resulta a elevada percentagem apresentada na categoria ponto 

do efeito do ataque. A categoria continuidade associa-se de forma negativa 

com o 2º tempo reafirmando a ideia que a maioria dos ataques realizados 

nestas condições são eficazes. 

Em relação ao 3º tempo, podemos verificar que se associa 

positivamente com a categoria continuidade. Dado que é um tempo mais lento, 

as blocadoras organizam-se atempadamente de forma a travar o poder 

ofensivo adversário. Em 402 situações, somente 116 resultaram em ponto, o 

que representa 28,9% da amostra. Como constatamos no quadro 10, o 3º 

tempo associa-se de forma positiva com a zona 4, o que significa que as 

atacantes de zona 4 devem trabalhar no sentido de melhorar a sua efectividade 

no 3º tempo, assim como, utilizarem tempos mais rápidos, como o 2º tempo, de 

62 



APRESENTAÇÃO e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

forma a ultrapassaram a 1ª linha defensiva adversária, já que uma grande parte 

do jogo passa por esta zona.  

 

2.7. Análise do efeito do ataque em função da oposição do bloco  

 

Pela leitura dos dados expostos no quadro 16 percebemos que há uma 

relação que se estabelece entre as variáveis efeito do ataque e oposição do 

bloco. 

O efeito do ataque e a oposição do bloco assumem uma relação de 

dependência (x² =65,010) estatisticamente significativa (p=0,00). O V de 

Cramer diz-nos que a associação entre as duas variáveis é baixa (0,236). 

Existem várias células cujos resíduos ajustados se encontram fora do interv 
 
 
 

Efeito do ataque   
  
  
  Erro Continuidade Ponto  

Total 
  

0 
bl

oc
ad

or
as

  
Frequência 
Frequência esperada 
%na oposição do bloco 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

13 
21,0 
11,7% 
11,7% 
-2,2 

87 
50,8 
78,4% 
32,5% 
7,7 

11 
39,2 
9,9% 
5,3% 
-6,2 

111 
111,0 
100,0% 
18,9% 
  

1 
bl

oc
ad

or
a 

 
Frequência 
Frequência esperada 
%na oposição do bloco 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

24 
18,4 
24,7% 
21,6% 
1,6 

36 
44,4 
37,1% 
13,4% 
-1,9 

37 
34,3 
38,1% 
17,9% 
0,6 

97 
97,0 
100,0% 
16,6% 
  

2 
bl

oc
ad

or
as

  
Frequência 
Frequência esperada 
%na oposição do bloco 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

73 
68,6 
20,2% 
65,8% 
1,0 

136 
165,6 
37,6% 
50,7% 
-5,0 

153 
127,9 
42,3% 
73,9% 
4,5 

362 
362,0 
100,0% 
61,8% 
  

O
po

si
çã

o 
do

 b
lo

co
 

3 
bl

oc
ad

or
as

  
Frequência 
Frequência esperada 
%na oposição do bloco 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

1 
3,0 
6,3% 
0,9% 
-1,3 

9 
7,3 
56,3% 
3,4% 
0,9 

6 
5,7 
37,5% 
2,9% 
0,2 

16 
16,0 
100,0% 
2,7% 
  

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
%na oposição do bloco 
% no efeito do ataque 

111 
111,0 
18,9% 
100,0% 

268 
268,0 
45,7% 
100,0% 

207 
207,0 
35,3% 
100,0% 

586 
586,0 
100,0% 
100,0% 

 
Quadro 16. Tabela de contingência do efeito do ataque em função oposição do bloco 
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Os dados obtidos no quadro 16 demonstram que existe uma associação 

positiva forte (dado que o valor residual corresponde a 7,7) entre as categorias 

zero blocadoras e continuidade, superando em 37, 8% a frequência esperada. 

Estes resultados indicam que na maior parte das jogadas em que não há 

oposição do bloco o efeito do ataque é continuado (78,4%), seguido do efeito 

erro (11,7%) e por fim o efeito ponto (9,9%).  

Quando a oposição do bloco se resume a uma blocadora o efeito ponto 

é o que apresenta melhores resultados (44,4%), todavia, só apresenta mais um 

ataque que o efeito continuidade (34,4%). O valor do erro é expressivo (24,7%) 

e explica de certa forma, juntamente com os valores do efeito ponto e 

continuidade, a baixa efectividade apresentada na competição.  

A categoria duas blocadoras apresenta uma relação positiva moderada 

com a categoria ponto, sendo o valor residual de 4,5, representando 42,3% do 

total das ocorrências. Pela negativa, verificamos que as categorias 

continuidade e duas blocadoras se associam moderadamente (5), 

representando 37,6% do total das ocorrências. Salientamos o facto das 

jogadoras terem alcançado 42,3% de pontos quando confrontadas com duas 

blocadoras. Salientamos, ainda, que dos 362 ataques efectuados com 

oposição de duas blocadoras, 132 permitiram a continuação das jogadas.  

A relação existente entre a categoria três blocadoras e a variável do 

efeito do ataque não apresenta associações expressivas. Dos 16 ataques 

efectuados com oposição de três blocadoras, 1 resultou em erro, 9 permitiram 

a continuidade da jogada e 6 terminaram em ponto.  

Os valores obtidos neste estudo estão em concordância com os 

apresentados por Paulo (2004) em que na obtenção de ponto, a maior 

percentagem é alcançada com uma oposição de duas blocadores, seguida da 

oposição de uma blocadora, de zero blocadoras e, por último, de três 

blocadoras.  

Moutinho et. al. (2003) justifica estes valores pelo facto de estarem 

fortemente relacionados com as frequências de ocorrência do bloco individual e 

duplo, sendo que, independentemente, do número de blocadoras, o ataque, ao 

mais alto nível tem vantagem sobre a defesa. 
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O bloco duplo é o tipo de oposição mais frequente (Moutinho et. al, 

2003; Simões, 2002; Santos, 2000) (61,8%) e, no entanto, face a esta oposição 

grande parte dos ataques culminou na obtenção de ponto (42,3%). 

 

2.8. Análise do bloco em que a bola é da equipa atacante em função do efeito 

do ataque 

 

Pela leitura dos dados expostos no quadro 17 percebemos que há uma 

relação que se estabelece entre as variáveis bola da equipa atacante e o efeito 

do ataque. 

As variáveis acima referidas assumem uma relação de dependência (x² 

=56,266) estatisticamente significativa (p=0,00). O V de Cramer diz-nos que a 

associação entre as duas variáveis é baixa (0,310). Existem várias células 

cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo [-2,2]. 

 
 

Efeito do ataque   
  
  
  Erro  Continuidade Ponto  

Total 
  

Sim  

Frequência 
Frequência esperada 
% dos blocos atacante 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

36 
13,6 
50,0% 
32,4% 
7,2 

28 
32,9 
38,9% 
10,4% 
-1,2 

8 
25,4 
11,1% 
3,9% 
-4,6 

72 
72,0 
100,0% 
12,3% 
  

B
lo

co
 (b

ol
a 

da
 e

qu
ip

a 
at

ac
an

te
) 

 

Não  
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% dos blocos atacante 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

75 
97,4 
14,6% 
67,6% 
-7,2 

240 
235,1 
46,7% 
89,6% 
1,2 

199 
181,6 
38,7% 
96,1% 
4,6 

514 
514,0 
100,0% 
87,7% 
  

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% dos blocos atacante 
% no efeito do ataque 

111 
111,0 
18,9% 
100,0% 

268 
268,0 
45,7% 
100,0% 

207 
207,0 
35,3% 
100,0% 

586 
586,0 
100,0% 
100,0% 

Quadro 17.Tabela de contingência do bloco atacante em função do efeito do ataque 

 

Os dados obtidos a partir do quadro 16 permitem verificar uma 

associação positiva forte (7,2) entre a bola da equipa atacante e o erro, 

indicando uma fraca consistência do procedimento de jogo ataque. Quando as 

atacantes não são confrontadas com oposição do bloco conseguem finalizar, 

no entanto, quando têm de ultrapassar uma ou mais oponentes tem bastante 

dificuldade para concretizar. Julgamos que a questão da tomada de decisão 

assume um papel importante, daí, que entendemos que as ateltas ainda não 

65 



APRESENTAÇÃO e DISCUSSÃO dos RESULTADOS 

desenvolveram ou não conseguem rentabilizar os mecanismos inerentes à 

tomada de decisão. É certo, que parte deste desenvolvimento depende do 

factor experiência, todavia, o treino deverá ter em conta este facto de tão 

grande importância no jogo. Pela negativa, constatamos uma associação forte 

entre a bola da equipa atacante e o ponto (-4,6), indicando uma fraca 

efectividade do bloco. 

As células referentes às categorias a bola não pertence à equipa 

atacante e erro demonstram uma associação negativa forte (-7,2), reforçando a 

ideia de uma fraca ofensividade atacante. Existe ainda uma associação positiva 

forte entre a categoria bola não pertence à equipa atacante e ponto, sendo que 

dos 514 ataques efectuados nestas condições, 199 culminaram em ponto, 

superando os resultados esperados. Os resultados reforçam a ideia da maior 

efectividade das atacantes quando estas não têm oposição do bloco. 

 

2.9. Análise do bloco em que a bola é da equipa defensora em função do efeito 

do ataque 

 

Pela leitura dos dados expostos no quadro 18 percebemos que há uma 

associação que se estabelece entre as variáveis bola da equipa defensora e o 

efeito do ataque. 

As variáveis a bola é da equipa defensora e o efeito do ataque assumem 

uma relação de dependência (x² = 57,968) estatisticamente significativa 

(p=0,00). O V de Cramer diz-nos que a associação entre as duas variáveis é 

baixa (0,314). Existem várias células cujos resíduos ajustados se encontram 

fora do intervalo [-2,2]. 
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Efeito do ataque   
  Erro  Continuidade Ponto  

Total 
  

Sim  
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% blocos adversário 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

4 
32,4 
2,3% 
3,6% 
-6,6 

113 
78,2 
66,1% 
42,2% 
6,3 

54 
60,4 
31,6% 
26,1% 
-1,2 

171 
171,0 
100,0% 
29,2% 
  

bl
oc

o 
(b

ol
a 

da
 e

qu
ip

a 
de

fe
ns

or
a)

 
 

Não  
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% blocos adversário 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

107 
78,6 
25,8% 
96,4% 
6,6 

155 
189,8 
37,3% 
57,8% 
-6,3 

153 
146,6 
36,9% 
73,9% 
1,2 

415 
415,0 
100,0% 
70,8% 
  

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% blocos adversário 
% no efeito do ataque 

111 
111,0 
18,9% 
100,0% 

268 
268,0 
45,7% 
100,0% 

207 
207,0 
35,3% 
100,0% 

586 
586,0 
100,0% 
100,0% 

Quadro 18.Tabela de contingência do bloco adversário em função do efeito do ataque 

 
 

As células referentes às categorias bola é da equipa defensora e erro 

apresentam uma associação negativa forte (-6,6), sendo a frequência verificada 

expressivamente inferior à frequência esperada. Existe uma associação 

positiva forte (6,3) entre bloco adversário e o efeito continuidade indicando que 

66,1% dos ataques que tocaram no bloco e passaram para o campo adversário 

permitiram a continuação das jogadas. Tais valores confirmam o fraco poder de 

ataque apresentado pelas equipas participantes desta poule. 

Verifica-se uma associação positiva forte (6,6) entre as categorias bola 

não é da equipa defensora e erro indicando que das 415 bolas que não 

tocaram no bloco 107 resultaram em erro. Além disso, a associação negativa 

forte (6,3) existente entre a bola não é da equipa defensora e continuidade com 

155 ataques realizados confirmam o fraco nível ofensivo deste torneio. 

 

2.10. Análise do block out em função do efeito do ataque 

 

O quadro 19 refere a relação entre o block out e o efeito do ataque. 

Parece existir uma associação entre o efeito do ataque e o efeito do ataque (x² 

= 50,333) estatisticamente significativa (p=0,000). O V de Cramer diz-nos que a 

associação entre as duas variáveis é baixa (0,293). Existem várias células 

cujos resíduos ajustados se encontram fora do intervalo [-2,2]. 
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Efeito do ataque   
  
  
  Erro  Continuidade  Ponto  

Total 
  

Sim 
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no block out 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

3 
6,4 
8,8% 
2,7% 
-1,6 

0 
15,5 
0% 
0% 
-5,5 

31 
12,0 
91,2% 
15,0% 
7,0 

34 
34,0 
100,0% 
5,8% 
  

bl
oc

k 
ou

t 
 

Não 
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no blockout 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

108 
104,6 
19,6% 
97,3% 
1,6 

268 
252,5 
48,6% 
100,0% 
5,5 

176 
195,0 
31,9% 
85,0% 
-7,0 

552 
552,0 
100,0% 
94,2% 
  

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no blockout 
% no efeito do ataque 

111 
111,0 
18,9% 
100,0% 

268 
268,0 
45,7% 
100,0% 

207 
207,0 
35,3% 
100,0% 

586 
586,0 
100,0% 
100,0% 

Quadro 19.Tabela de contingência do block out em função do efeito do ataque 

 

As células correspondentes à execução de block out e continuidade 

indicam uma associação negativa forte ao apresentarem um valor residual de -

5,5. Existe uma associação positiva forte (7,0) entre as categorias execução de 

block out e ponto, na medida em que dos 34 ataques realizados nestas 

circunstâncias, 31 resultaram em ponto. Podemos inferir que o block out é 

utilizado com bastante sucesso pelas atacantes, pois estas demonstram 

consistência na sua execução. Apesar de termos vindo a salientar o fraco 

poder ofensivo do torneio há pormenores que contradizem esta tendência, o 

que pode ser explicado pela grande heterogeneidade das equipas 

participantes. 

No que concerne às categorias não execução do block out e 

continuidade percebemos que existe uma associação positiva forte (5,5) o que 

nos indica que quando o block out não foi opção das atacantes a frequência de 

ataques que conduziram a jogadas continuadas foi superior à frequência 

esperada, resultando numa fraca efectividade atacante. Acerca das categorias 

não execução do block out e ponto verificamos que existe uma associação 

negativa forte (-7,0) reforçando a ideia que explanamos anteriormente de um 

fraco poder ofensivo, dado que dos 552 ataques realizados somente 152 

resultaram em ponto. 
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2.11. Análise do sem toque no bloco em função do efeito do ataque 

 
 

O quadro 20 refere a relação entre o sem toque no bloco e o efeito do 

ataque. Parece não existir uma associação entre o sem toque no bloco e o 

efeito do ataque (x² = 1,189) estatisticamente significativa (p=0,552). O V de 

Cramer diz-nos que a associação entre as duas variáveis é muito reduzida 

(0,045). Não existe qualquer célula cujos resíduos ajustados se encontrem fora 

do intervalo [-2,2]. 
 
  

Efeito do ataque   
  
  
  Erro  Continuidade Ponto    

Total 
  

Sim 
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no sem toque no bloco 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

0 
0,2 
0% 
0% 
-0,5 

1 
0,5 
100,0% 
0,4% 
1,1 

0 
0,4 
0% 
0% 
-0,7 

1 
1,0 
100,0% 
0,2% 
  

Se
m

  t
oq

ue
 b

lo
co

 
 

Não 
 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no sem toque no bloco 
% no efeito do ataque 
Resíduos ajustados 

111 
110,8 
19,0% 
100,0% 
0,5 

267 
267,5 
45,6% 
99,6% 
-1,1 

207 
206,6 
35,4% 
100,0% 
0,7 

585 
585,0 
100,0% 
99,8% 
  

Total 
 
 
 

Frequência 
Frequência esperada 
% no sem toque no bloco 
% no efeito do ataque 

111 
111,0 
18,9% 
100,0% 

268 
268,0 
45,7% 
100,0% 

207 
207,0 
35,3% 
100,0% 

586 
586,0 
100,0% 
100,0% 

            Quadro 20.Tabela de contingência do sem toque no bloco em função do efeito do ataque  

 

 

Dado que não há nenhuma associação significativa entre as várias 

categorias iremos salientar os pontos que consideramos mais pertinentes. 

Assim, destacamos a inexistência de erros quando a bola não toca no bloco, 

sendo que só um dos ataques permite continuidade, e não se verifica nenhum 

ataque na categoria ponto. 

Por outro lado, ao analisarmos a categoria não sem toque no bloco 

percebemos que há mais ataques efectuados em continuidade (267), seguido 

do efeito ponto (207) e por fim o efeito erro (111). 
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VI- CONCLUSÕES 
 
 

 De acordo com os resultados que foram obtidos a partir do nosso estudo 

podemos constatar, no que diz respeito à análise descritiva: 

 

- A zona de ataque mais solicitada corresponde à zona 4 (40,6%), 

seguida da zona 2 (24,4%), zona 3 (22%), zona 1 (8,9%), zona 6 

(3,6%) e, por último, a zona 5 (0,5%). 

- A solicitação dos tempos de ataque, por ordem decrescente foi o 3º 

tempo (68,9%), o 1º tempo (17,4%) e, por fim, o 2º tempo (14%). 

- O tipo de oposição no bloco mais frequente, com uma elevada 

vantagem, foi o bloco duplo (61,8%), a oposição de nenhum blocadora 

foi a segunda opção mais frequente (18,9%), o bloco individual foi a 

terceira opção mais frequente (16,6%), e a oposição do bloco triplo 

apresenta valores substancialmente inferiores (2,7%). 

- Na exploração do bloco adversário a percentagem de bolas que não 

tocam no bloco é superior (53,4%) à percentagem de bolas que tocam 

no bloco. 

- As zonas alvo de ataque mais solicitadas por ordem decrescente 

foram: a zona 5 (30,9%), zona 1 (21,3%), zona 6 (12,3%), a zona 2 

(4,6%), zona 3 (3,4%) e zona 4 (0,7%) apresentam valores 

expressivamente mais baixos. 

- No efeito do ataque a categoria continuidade foi a mais frequente 

(45,7%), seguida da categoria ponto (35,3%) e, por último, a categoria 

erro (18,9%). 

 

Relativamente à associação entre as variáveis pudemos concluir, face aos 

resultados obtidos: 

 

- A zona 4 associa-se de forma positiva ao 3º tempo. O tempo mais 

utilizado na zona 2 foi o 2º tempo. A zona 3 está intimamente ligada ao 1º 

tempo. Confirma-se a nossa hipótese. 
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- Em zona 4, há bloco duplo em 50,8% das situações. A atacante 

central tem a oposição de uma blocadora em mais de 50% das ocorrências. 

Isto está de acordo com a hipótese colocada. 

- Quando o 3º tempo é solicitado a percentagem de bloco duplo e triplo 

aumenta. Todavia, há uma grande percentagem de ocorrências em que não há 

bloco. A nossa hipótese não foi confirmada. 

- Confirma-se a hipótese de que a zona 4 é a que apresenta maior 

valor percentual no efeito continuidade. 

- Quanto mais elevado é o tempo de ataque (do 1º tempo para o 3º 

tempo) mais se verifica o efeito continuidade. A nossa hipótese foi confirmada. 

- Verificamos que as tendências do ataque das jogadoras de zona 4 

são principalmente a zona 1 e a zona 5, representando 52,1% da totalidade 

dos ataques, confirmando a nossa hipótese. 

- Contrariando a nossa hipótese, as atacantes não apresentam 

melhores resultados quando têm oposição de uma blocadora. 
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VII – SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
 
 

O nosso estudo pretendeu caracterizar determinadas regularidades no 

jogo de voleibol de alto nível do escalão de cadetes feminino. Todavia, temos 

de salientar que a grande heterogeneidade da nossa amostra não representa 

fielmente as tendências de ataque do voleibol no escalão em causa. Equipas 

como a Lituânia (última classificada), Portugal (penúltima classificada) e a 

Roménia (antepenúltima classificada), apresentam níveis de efectividade 

(termo que entende que a eficácia necessita de uma elevada eficiência e esta 

será sempre situacional e referenciada ao produto que se pretende obter) 

(Mesquita, 2000) muito baixos quando comparados com os melhores valores 

internacionais. Por outro lado, equipas como a República Checa (vencedora da 

poule), Bielorrússia (segunda classificada) e a Polónia (terceira classificada) 

que lutaram entre si por um apuramento para a fase final do Campeonato da 

Europa 2005 apresentam um nível ofensivo superior, como sendo a maior 

utilização da jogadora central, um jogo de rede mais rápido solicitando mais 

vezes o 1º e 2º tempos e a recorrência ao bloco triplo de forma a parar o 

ataque potente de zona 4. 

Como sugestões para futuros estudos propomos a análise do ataque em 

função da distribuição de forma a percebermos até que ponto a qualidade em 

que é desempenhada esta função contribui para a efectividade do ataque. 

A análise da qualidade de recepção, que também não foi alvo do nosso 

estudo, associada às variáveis que foram estudadas, poderia dar informações 

acerca da agressividade do serviço.  

A digitalização de imagens de vídeo seria útil para uma análise mais 

minuciosa de algumas variáveis, como, por exemplo, a melhor definição das 

zonas de ataque e da zona de distribuição. 

A utilização do escalão de cadetes masculino no sentido de verificar as 

semelhanças e diferenças em relação às variáveis aqui estudadas e outras 

como a qualidade da recepção, a efectividade do bloco seria uma mais valia 

para um futuro estudo. 

Finalmente, julgamos que seria pertinente analisar individualmente as 

atacantes, de forma a percebermos o rendimento individual no escalão de 
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cadetes, permitindo, desta forma, tirar ilações para a preparação desportiva de 

jogadoras a longo prazo. 
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                                ANEXOS 



Ficha de Observação 

Poule de Apuramento para o Campeonato da Europa 2005 

 
Jogo ______________/________________                 Resultado___/___                   ___ Set 

Equipa observada:_____________________________________________ 

 

Tarefa 
Espaço Tempo 

Adaptação Efeito 

 

TC Nº da 

acção 

ZA TA Nº B 

Eq. atac Eq. 

Advers.

B out ST q 

BLc 

AF AR ZAL P C E 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Legenda: 

ZA – zona de ataque P- ponto 

TA – tempo de ataque (1ºT; 2ºT; 3ºT)                                                                         C - continuidade 

Nº B – Nº de blocadoras (0Blc ; 1BLc ; 2BLc ; ou 3BLc)                E - erro 

TC– toque continuação (eq. Atacante – a bola toca o bloco e pertence à equipa atacante; 

Eq. defensora – a bola toca o bloco e pertence à equipa defensora  

B out – blockout 

ST q Blc – sem qualquer toque no bloco 

AF – ataque para fora 

AR- ataque para a rede  

ZAL – zona alvo de ataque 
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