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Resumo 
 

O objectivo geral deste estudo consiste na caracterização da acção de 

ataque do jogador oposto, na zona 2 e 2.ª linha em equipas de elite femininas 

de voleibol partindo dos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, Grécia. 
A amostra é composta por 7 jogos femininos dos jogos olímpicos de 

Atenas 2004, envolvendo as selecções da China, Rússia, Cuba, Japão, 

Alemanha e Itália, que totalizaram 437 acções de jogo, dessas, 359 são 

respeitantes ao ataque por zona 2 e 78 referentes ao ataque de 2.ª linha.  

Os jogos analisados foram digitalizados e visionados no computador 

para melhor análise. A perspectiva de visionamento varia entre a posição 

longitudinal e transversal. O registo da informação foi sistematizado, tendo sido 

elaborada uma ficha onde estavam representados as seguintes variáveis: local 

de passe; tempo de ataque; tipo de ataque; número de blocadores; formação 

do bloco; exploração do bloco com toque; exploração do bloco sem toque; zona 

alvo e o resultado da finalização. 

Foi utilizada a estatística do Qui-quadrado e Monte Carlo, para um valor 

de significância de 5%, para determinar o grau de dependência entre as 

variáveis e o coeficiente V de Cramer para determinar o grau de associação. 

O presente estudo demonstra que o jogador oposto apresenta 

comportamentos ofensivos diferentes em função da zona de ataque. 

Relativamente à 2.ª linha, esta não é potenciada como seria de esperar. 

O ataque é mais lento e pouco variado, resultante de passes realizados fora da 

zona ideal de distribuição que vão permitir a formação do bloco em boas 

condições. Estes factores levam a uma débil eficácia de ataque. 

Por outro lado a zona 2 mostra-se distintamente mais ofensiva com 

diversas soluções de ataque, mais rápidos, resultante de passes realizados nas 

melhores condições que vão dificultar a formação do bloco em boas condições. 

Todos estes factores cooperam para uma elevada eficácia de ataque. 

Estes dados sugerem a necessidade de uma reflexão sobre a 

importância que é dada, no feminino, ao ataque de 2.ª linha no sentido de o 

tornar uma efectiva opção de finalização. 
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1. PERTINÊNCIA E ÂMBITO DO ESTUDO 

Os Jogos desportivos Colectivos (JDC) têm sido, na sua história, 

marcados por um contínuo processo evolutivo nas mais variadas vertentes, 

desde o nível técnico ao psicológico, passando pelo táctico ao físico. A 

constante procura de melhorar o rendimento competitivo da equipa e dos seus 

jogadores tem levado um grande número de investigadores a analisar o 

fenómeno desportivo de áreas e perspectivas muito diversas, as quais, vão 

tornando o fenómeno desportivo cada vez mais compreendido mas, ao mesmo 

tempo, mais complexo pela cada robustez de análise desta problemática. 

Sendo o voleibol, uma das modalidades mais praticadas no mundo no 

âmbito desportivo dos JDC, tem sido alvo do interesse de grande número de 

investigadores, de diversos campos científicos, que procuram identificar as 

variáveis que melhor definam e influenciam o rendimento desportivo.  

O processo de preparação em cada desporto, e em cada actividade 

programada, deve ter à partida objectivos que necessitam de determinados 

meios para serem atingidos. O correcto ajustamento do processo e os meios 

usados para atingir os objectivos só encontram justificação e validação se 

conhecermos os resultados por eles emanados. Desde a formação ao alto 

rendimento, o objectivo central de todo o trabalho é a obtenção dos melhores 

resultados possíveis, mesmo que em circunstâncias temporais diversas. Só 

através da análise e conhecimento dos resultados podemos confrontar a 

efectividade do treino e melhorar a intervenção do treinador nos diversos 

campos de operação. 

A grande importância deste tema é atestada pela contínua procura e 

desenvolvimento de métodos, cada vez mais fiáveis e elaborados, para 

classificar o desempenho desportivo nas suas múltiplas vertentes. A nível 

nacional, temos assistido a um crescente número de praticantes e do número 

de publicações e investigações ligadas ao voleibol nas mais variadas áreas. 

Dentro desta temática um campo que tem sido alvo de constantes 

investigações é a análise do jogo. Se o estudo dos modelos e eficácia do jogo 

masculino está descrito em várias publicações, no contexto do alto nível, o jogo 

feminino ainda apresenta grandes lacunas enquanto objecto de estudo 
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científico. A análise comparativa dos indicadores do jogo em função do género, 

verificada por Matsudaira et col. (1979, cit. por Moutinho 2000), permite-nos 

observar diferenças acentuadas nos respectivos modelos de jogo. Enquanto o 

jogo masculino apresenta valores mais elevados de efectividade no remate e 

no bloco, o jogo feminino caracteriza-se pelo nível de efectividade atingido no 

serviço, com um valor percentual de erro bem menor. Podemos, assim, concluir 

que os estilos de jogo não são iguais e por isso emerge com grande pertinência 

abordar o jogo feminino que, mesmo dentro do seu modelo, tem vindo a sofrer 

profundas alterações. As acções de rede têm vindo a revelar-se cada vez mais 

importantes para o jogo que até agora era marcado pela defesa e a 

continuidade nos “rallys”. De facto as equipas têm apresentado uma maior 

eficácia nos ataques e nas acções de bloco que têm alterado este jogo que se 

apresenta em franca expansão em Portugal e pelo mundo.  

Por outro lado a análise dos eventos de jogo mais “importantes”, o 

ataque de Z4, o serviço e as relações entre bloco e defesa são exaustivamente 

abordados em diversos estudos, no entanto as situações de ataque que com a 

crescente melhoria do nível de jogo se mostram essenciais para uma maior 

imprevisíbilidade na acção ofensiva, como o ataque pela zona 2 e o ataque de 

2.ª linha, ainda não foram alvo de um grande número investigações.  

Assim, o presente trabalho, tem como missão contribuir para a 

caracterização do jogo de alto rendimento feminino ao nível da concretização 

do objectivo de jogo, realizado pela zona 2 e pela 2.ª linha. 

 

2. OBJECTIVO DO ESTUDO 

O objectivo geral do estudo consiste na caracterização da acção de 

ataque do oposto, na 1.ª e 2.ª linhas em equipas de elite femininas de voleibol 

partindo de uma amostra de 7 jogos realizados nos Jogos Olímpicos de 2004 

em Atenas, Grécia. 
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1. A OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE JOGO 

Os desportos colectivos requerem uma actividade motora específica em 

que se enquadram relações de oposição e de cooperação entre os jogadores e 

as equipas. Durante um jogo os jogadores têm que resolver diversificados 

problemas em que a complexidade é introduzida pelo elevado número de 

variáveis a considerar. Assim os jogadores têm que dominar profundamente as 

técnicas e a táctica do jogo. Ao nível técnico os jogadores têm que ser capazes 

de (Mesquita, 1998): 

• Analisar a informação fundamental; 

• Analisar as acções do adversário e do seu próprio jogo;  

• Escolher a solução mais eficaz. 

Nos jogos desportivos a técnica possui um cunho dinâmico e adaptativo, 

sendo necessário considerá-las como componentes da táctica. Para um 

jogador ser bom tecnicamente tem que dominar a técnica nas suas 3 

dimensões: Eficácia, Eficiência e adaptação (Rink, 1993). 

• Eficiência: correcta execução da técnica, de acordo com o 

estabelecido nas teorias mecânicas de execução; 

• Eficácia: resultado obtido através de uma acção no jogo; 

• Adaptação: aplicação do gesto motor ás situações que surgem durante 

um jogo. 

No desporto em geral e nos JDC em particular, a procura da perfeição 

por parte dos treinadores e atletas tem vindo a ser uma constante, embora 

constitua uma tarefa árdua. A busca incessante da vitória “obriga” a um estudo 

cada vez mais objectivo e pormenorizado do processo de preparação 

desportiva. 

O desporto, como todo o tipo de actividade humana, tende a procurar 

formas de acção cada vez mais lógicas, racionais e eficazes (Dufour, 1989), 

sendo a observação, desde há muito, uma forma privilegiada de estudar o 

movimento humano (Sarmento, 1995). 

Moutinho (2000) assume a noção de informação como um conceito 

fulcral básico da direcção e condução do processo de preparação, sendo este 
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tanto melhor quanto maior e melhor for essa informação. Coleman (1996) é 

peremptório na afirmação de que todas as estratégias no voleibol devem ser 

estabelecidas com base em probabilidades de ocorrências, o que implica a 

delineação e realização de estudos estatísticos  

Tal significa que a observação e a posterior análise do jogo permitem 

recolher referências importantes, quer do adversário quer da própria equipa, no 

sentido de sobredimensionar os pontos fortes da equipa, melhorando os menos 

bons e neutralizando os pontos fortes do adversário através do aproveitamento 

dos seus pontos fracos. Esta análise para ser “real”, isto é, o mais exacta e 

aproximada possível do que realmente se passou no jogo, terá de ser alvo de 

uma sistematização e não recorrendo apenas ao nosso sentido empírico de 

observação do jogo. 

Realmente é muito difícil saber quem foi o primeiro a aplicar a estatística 

no Voleibol, mas tem vindo a existir uma grande evolução, desde a observação 

directa feita com o recurso a “papel e lápis”, até ao uso de estatísticas 

pormenorizadas sobre a análise do jogo, com o apoio de computadores que 

nos mostra que a necessidade da procura de detalhes está em constante 

crescimento (Ejem, 1995). Paiment et al (1993) e Garganta (1997) consideram 

que os meios de audiovisual permitem aumentar o número de variáveis em 

análise e diminuem a possibilidade de ocorrência de erro de observação, 

sobretudo através da manipulação do tempo. Pelo referido parece ser 

inquestionável o papel exercido pela análise do jogo no aprofundamento dos 

conhecimentos nas modalidades colectivas. Moro et al. (2003), apoiam-se em 

Ejem (1995) e referem que as estatísticas só mostram uma parte do todo, uma 

vez que com elas se obtém uma grande quantidade de dados, mas não 

reflectem as circunstâncias em que surgiram. Daí que seja necessário 

contextualizar e analisar todos os dados que dispomos. 

Garganta (1998) afirma que nos dias de hoje, afigura-se mais 

importante, para os treinadores e investigadores, as análises que enfatizam o 

comportamento das equipas e dos jogadores, pretendendo encontrar as 

regularidades e as variações das acções de jogo. Do mesmo modo determinar 

a eficácia e eficiência ofensiva e defensiva absoluta e relativa, afiguram-se 
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mais profícuas do que a exaustividade de dados quantitativos relativos a 

acções terminais e não contextualizadas, Já que o principal problema dos 

investigadores reside na dificuldade de identificar regularidades nas acções de 

jogo devido à elevada imprevisibilidade, apanágio das modalidades colectivas 

(Mesquita, 1996). 

Podemos dizer que a estatística tem como função dar ao treinador uma 

visão clara de como joga cada jogador dentro de campo e em cada acção que 

realiza. Hoje em dia a estatística é tão importante que os jogadores ao mais 

alto nível são hierarquizados de acordo com as suas percentagens e, eles 

mesmos, terminado os jogos ou durante a semana procuram averiguar as suas 

estatísticas com o intuito de saber que aspectos precisam de melhorar. Torna-

se assim decisivo fornecer aos jogadores referências objectivas que lhes 

permitam julgar a pertinência das suas decisões e da eficácia das acções 

realizadas (Grehaigne, 1995). As estatísticas de jogo podem ajudar-nos a 

indicar tendências do voleibol de alto nível, através da sua caracterização e 

comparação com observações anteriores. 

A estatística não é mais que uma forma de expressar as incidências de 

jogo em números. Estes números podem ser apresentadas em percentagens 

de rendimento, eficácia, eficiência, erro, etc., em forma individual ou de grupo, 

por sistemas ou de uma forma global. Todas estas formas de medir devem ser 

realizadas em função de melhorar o rendimento do grupo de atletas em 

particular e nunca apenas “fazer por fazer”. Cada treinador deve apenas 

recolher os dados que lhe interessam, tanto da sua equipa como do adversário. 

Consideramos que para decidir que estatística realizar durante a partida é 

fundamental a eleição da informação que nos sirva nesse momento, como por 

exemplo o ataque rival, a direcção, a distribuição, etc., e a estadística individual 

desejada para a análise depois do jogo. Esta recolha estatística dependerá 

também dos recursos humanos e materiais disponíveis ao treinador. 

Assim consideramos que a observação e análise do jogo é um meio 

decisivo no processo de preparação dos jogos desportivos colectivos, quer se 

trate de alta competição quer se referencie à formação. Sendo o processo de 

treino um micro-sistema, que, entre outras características, se assume como 
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orientado, o seu controlo e avaliação são cruciais, pois permitem perceber se 

os meios e processos utilizados para atingir os objectivos são adequados 

(Moutinho, 2000). “É através da análise do jogo que tentamos identificar e 

compreender os princípios estruturais do jogo, os critérios de eficácia de 

rendimentos individual e colectivo, a adequação dos modelos de preparação” 

(Moutinho, 1991). 

 

2. A ESTRUTURA FUNCIONAL DO VOLEIBOL 

O estudo da estrutura funcional do voleibol, tal como nos jogos 

desportivos colectivos em geral, é fundamental, uma vez que é importante no 

desenvolvimento de todas as acções de jogo quer no processo de iniciação 

desportiva quer no treino de alta competição. Para Moutinho (2000), o estudo 

da estrutura funcional do voleibol requer a análise da sua estrutura em duas 

facetas: 

• A lógica interna do jogo, que se refere a um conjunto de referências 

relacionadas com as noções de equipa e adversário; 

• A lógica externa do jogo, que compreende as sub-estruturas do jogo e 

as especializações posicionais e funcionais dos jogadores. 

 

2.1. A estrutura interna 

O voleibol enquanto um jogo desportivo colectivo possui características 

idênticas aos demais, assumindo todavia particularidades provocadas pelo seu 

próprio regulamento, as quais lhe conferem singularidade no quadro geral dos 

JDC (Moutinho 1995). 

De entre as características específicas do voleibol impostas pelo 

regulamento, Moutinho (1995) distingue as seguintes: 

• O resultado do jogo (não existem empates); 

• O tempo de jogo (não existe tempo de jogo previsto); 

• A marcação de pontos (pontuação continua de todas as acções); 
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• A rotação e posição dos jogadores (obrigatoriedade de passar por 

todas as posições do campo e restrições regulamentares que 

condicionam as alterações das posições após a bola estar em jogo); 

• As substituições (limitação no número e no tipo de substituição); 

• A execução dos procedimentos de jogo (especializações); 

• Penalização pelo erro técnico (com implicação directa no resultado); 

• A não preensão da bola (repulsão da bola); 

• A imposição do ritmo e tempo de jogo (limitações na sua utilização 

quase limitando-se às características das trajectórias imprimidas à 

bola); 

• As zonas de jogo, espaço de jogo e contacto físico (ausência de luta 

directa pela posse de bola); 

• A posse do serviço. 

Todos estes indicadores consubstanciam algumas das especificidades 

do jogo de voleibol. 

Moutinho (2000) refere ainda que o voleibol é o único JDC onde a 

construção do ataque está condicionado pelo limite imposto no número de 

contactos com a bola por jogador e por equipa. 

 Assim, os momentos de jogo no voleibol e o seu encadeamento lógico 

podem ser descritos da seguinte maneira: 

1. Serviço; 

2. Recepção ao Serviço; 

3. Construção do Ataque; 

4. Ataque/Protecção ao próprio ataque; 

5. Defesa; 

6. Construção do Contra-Ataque; 

7. Contra-Ataque/Protecção ao Próprio Ataque. 

 

2.2. A estrutura externa 

Na estrutura externa estão incluídos as sub-estruturas do jogo e as 

especializações dos jogadores. 
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Segundo Moutinho (1998) existem duas fases fundamentais nas sub-

estruturas do jogo: o ataque ou fase ofensiva, que corresponde ao momento do 

jogo em que uma equipa está na posse da bola com o intuito de atingir o 

objectivo de jogo; e a defesa ou fase defensiva, momento de jogo onde se 

procura recuperar a posse de bola com o objectivo de não permitir que o 

adversário atinja o objectivo de jogo. 

Os estudos realizados dentro desta temática permitem verificar que o 

voleibol enquanto jogo não invasivo possui uma estrutura mais determinista 

relativamente aos jogos de invasão. De facto, numa situação de jogo, existe 

usualmente um primeiro, um segundo e um terceiro toques o que confere ao 

voleibol uma lógica de acontecimentos previamente determinada (Mesquita, 

2000). 

No que diz respeito à especialização dos jogadores no voleibol existem 

quatro tipos de jogadores: atacantes (neste grupo podemos encontrar 

atacantes de zona 4, atacantes de zona 3, atacantes de zona 2 e atacantes de 

segunda linha); universais (jogadores que assumem as funções consoante a 

sua posição em campo); distribuidores e líberos. Através da relação numérica 

destes jogadores, identifica-se o sistema utilizado pelas equipas, onde o 5:0:1 e 

o 4:0:2 se apresentam com sistemas de jogo mais usuais. 

 

3. A FASE OFENSIVA NO VOLEIBOL 

A tomada de decisão é fundamental nos jogos desportivos devendo ser 

rápida e efectiva, adaptando a resposta de acordo com as exigências 

situacionais (Faria & Tavares, 1996). A tomada de decisão fica facilitada se o 

jogador conhecer os padrões de actuação em função dos momentos de jogo e 

dos adversários, pois pode processar informação por analogias. Deste modo, a 

capacidade táctica de um jogador é profundamente determinada pela sua 

estratégia prévia (Tavares, 1996) e pela acção do treinador orientando os 

jogadores para os indicadores mais importantes. 

Os jogos desportivos colectivos caracterizam-se pelas relações de 

cooperação intra-equipa e oposição inter-equipa que se estabelecem 

(Mesquita, 1995). Esta contra-comunicação tende a ser cada vez mais rápida e 
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dissimulada, o que implica que a tomada de decisões seja célere e adequada 

(Tavares, 1999). 

Existem várias fases de jogo dentro dum jogo de voleibol e todas elas se 

podem combinar das mais variadas formas, formando complexos sistemas 

tácticos, compostos por combinações defensivas, variações na forma de 

organização ofensiva ou de variação na conclusão do ataque. 

É também possível distinguir, com base na observação e análise, 

padrões de comportamento táctico dentro de cada fase e relativos a cada 

jogador. Existem sempre várias possibilidades de combinação na mesma fase 

de jogo e os jogadores têm que confrontar as suas acções com a fase de jogo 

de forma a decidirem que acção provará ser mais eficaz perante as 

circunstâncias de jogo 

A fase ofensiva nos jogos desportivos colectivos caracteriza-se pela 

particularidade de uma equipa estar em posse da bola com o intuito de 

procurar atingir o objectivo do jogo. 

Na actualidade, a concepção de jogo das principais equipas materializa-

se no recurso a combinações básicas de jogo (Wilde, 1999) e caracteriza-se 

por um alto grau de consistência, que se traduz num efeito positivo ao nível do 

desempenho (Fröhner & Zimmermann, 1996). No caso especifico do voleibol o 

terreno de jogo para além das dimensões limite ainda possui um espaço 

envolvente (espaço formal ou físico) que pode ser utilizado pelas equipas no 

decorrer do jogo. O espaço conformacional divide-se em 6 zonas.  

Cada uma destas zonas é ocupada obrigatoriamente por um jogador e 

através da rotação de jogadores, imposta pelo regulamento do jogo, estas são 

ocupadas de forma distinta de acordo com o momento de jogo, de acordo com 

os sistemas defensivos e ofensivos, e com as funções específicas de cada 

jogador. As opções e variações para cada sistema são quase ilimitadas desde 

que o regulamento, relativamente ao posicionamento em campo de cada 

jogador, em cada rotação, seja cumprido (Nelson & Compton, 1992). 

Deste modo, pode-se efectuar ajustamentos na rotação da equipa, de 

modo, a obter-se maiores possibilidades para pontuar, quer no complexo I 

(side-out) onde os jogadores podem alterar a sua posição em campo, de forma 
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a ocuparem eficazmente as áreas de responsabilidade na recepção ao serviço, 

possibilitando que o distribuidor e os atacantes possam rapidamente ocupar as 

suas posições e zonas especificas (Shoji, 1992). Relativamente ao complexo II 

(side-out transition), as trocas posicionais devem proporcionar melhorias no 

rendimento da equipa e devem ser efectuadas com rapidez e de forma 

apropriada, logo após o contacto com a bola pelo servidor, diminuindo as 

possibilidades de êxito da equipa adversária. Esta fase é caracterizada por um 

número muito superior de factores, relacionados com a complexidade do 

ataque adversário, com a organização do bloco e a organização da defesa 

baixa (Sousa, 2000). 

A fase de ataque é caracterizada por um número vasto de variáveis 

entre as quais, a variável espaço. No voleibol, embora o regulamento delimite, 

com exactidão, o espaço formal de jogo, permite que o jogo se desenrole fora 

desses limites. Relativamente ao espaço de ataque este pode ser considerado 

na zona ofensiva (ataques de 1.ª linha nas zonas 4, 3 e 2) e na zona defensiva 

(ataques de 2.ª linha nas zonas 1, 5 e 6). Nas equipas de alto nível este espaço 

é mais complexo e são consideradas 9 zonas de ataque de 1.ª linha e 4 zonas 

de ataque de 2.ª linha (Beal, 1997). 

Em relação à variável tempo o voleibol pode desenrolar-se segundo 

Selinger em 1986 em 1.º, 2.º e 3.º tempos, diferenciando os tempos de ataque 

consoante a relação entre a acção do distribuidor e a acção do atacante. 

Assim: os ataques de 1.º tempo são aqueles em que o atacante já se encontra 

em suspensão no momento em que o distribuidor toca na bola; os ataques de 

2.º tempo são aqueles em que o atacante salta depois do distribuidor tocar na 

bola; os ataques de 3.º tempo são aqueles em que o atacante começa a sua 

corrida de aproximação depois da bola passar o seu ponto mais alto de 

trajectória. É largamente aceite que no voleibol o ataque apresenta uma 

vantagem sobre a defesa. Bizzocchi (2000) e Dias (2004) referem que o jogo 

moderno está progressivamente a tornar-se mais rápido tornando o tempo 3 de 

ataque cada vez menos utilizado no alto nível e que esta tendência é mais 

notória no voleibol feminino. Por outro lado o tempo 3 está cada vez mais 

associado com situações de recurso e maioritariamente em transição 
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(Bellinder, 2002). Na opinião deste mesmo autor a fraca percentagem de 

sucesso deste tempo de ataque deve-se fundamentalmente ao tempo que dá à 

defesa alta e baixa de se preparem para o ataque. 

Num estudo realizado por Paulo (2004) o tempo de ataque predominante 

foi o tempo 2 seguido do tempo 1 e em último lugar o tempo 3. Confirmando a 

predominância da velocidade do jogo de alto nível. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE JOGO 

Podemos agrupar os procedimentos táctico-técnicos pela sua 

característica ofensiva ou defensiva, tomando como modelo de referência se a 

iniciativa da acção pertence à própria equipa ou à equipa adversária. Assim 

podemos considerar como procedimentos ofensivos o serviço, a distribuição e 

o ataque e como defensivos a recepção, a defesa e o bloco. 

 

4.1. Distribuição 

A distribuição tem como propósito colocar a bola nas melhores 

condições possíveis para a conclusão do ataque. No voleibol actual a 

habilidade técnica utilizada frequentemente é o toque de dedos, devido à sua 

precisão e flexibilidade relativa de direccionamento da bola. 

Para a execução de uma boa distribuição o distribuidor terá que ter em 

atenção os seguintes princípios: o domínio da técnica do passe e suas 

variantes, a capacidade de deslocamentos rápidos e a manutenção do 

equilíbrio do corpo em qualquer situação (Ribeiro, 2004). 

Os passes podem ser classificados em: 

• Normal, usado normalmente nas pontas como bola de segurança, com 

uma trajectória bastante alta em relação à rede; 

• Meia altura, também chamado de meia bola, que pode ser utilizado em 

qualquer local da rede e é bastante utilizado nas bolas de 2º tempo 

das combinações de ataque; 
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• Rápido, é muito utilizado no centro e entrada da rede, a bola sai com 

grande velocidade no sentido ascendente, “à procura” do braço do 

atacante; 

• Coordenado, mais conhecido como bola curta, é bastante utilizado no 

centro da rede para impedir que os blocadores adversários se 

desloquem atempadamente. Consiste numa bola muito rápida que é 

atacada ainda na fase ascendente pelo atacante que deverá saltar 

antes da bola ter saído das mãos do distribuidor (Ribeiro, 2004). 

O distribuidor apresenta-se como o organizador de jogo e é este que 

merece maior destaque em publicações especializadas e sobre o qual incidem 

maiores preocupações na selecção e orientação. O distribuidor não só tem que 

ser inteligente como tem que ser um especialista na execução do passe de 

distribuição (Crisfield, 1995). As variações do ataque, a fuga ao bloco 

adversário, a habilidade de emendar uma recepção/defesa falhada, a 

velocidade do passe, a distância da rede, um ataque de 2.ª linha, são todos 

aspectos que o distribuidor tem que ter em conta no seu jogo, procurando 

ajudar os seus colegas enquanto descobre possíveis falhas do adversário. Não 

esquecendo de que também ele pode ser um eficiente atacante em situação de 

ataque ao segundo toque. 

 

4.2. Ataque por Z2 

É inquestionável o papel fundamental que o ataque sempre assumiu no 

desenrolar do jogo e no rendimento atingido pelas equipas. Na actualidade, 

face ao elevado nível de competitividade das equipas, cada vez mais é preciso 

atacar mais alto e melhor, isto é, ser exímio no domínio técnico e ter a 

capacidade de se adaptar às situações que se apresentam. 

A importância do remate é facilmente explicada pelo facto de todas as 

acções de jogo serem de preparação do ataque, daí que o sucesso ou 

insucesso da conclusão esteja intimamente ligada a toda a eficácia das acções 

que a precedem. 
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A eficácia de um ataque é definida por uma grande variedade de 

factores. É a interacção das componentes físicas (velocidade, impulsão, 

resistência) e cognitivas (percepção, discernimento, decisões motoras) além 

das experiências acumuladas, conhecimento táctico e personalidade do atleta 

(confiança, auto-estima, responsabilidade). (Fröhner, 2000) 

O voleibol moderno tende a apresentar um jogo de ataque cada vez 

mais rápido, não apenas no centro da rede, mas igualmente pelas alas, 

diminuindo drásticamente a utilização do 3.º tempo sendo esta tendência mais 

notável no voleibol feminino (Dias, 2004). 

No voleibol, a especialização dos jogadores foi uma situação que surgiu, 

devido não só à evolução do regulamento como das necessidades do próprio 

jogo, face aos novos tipos de jogadores, mais rápidos, mais altos e mais fortes. 

Isto verifica-se tanto ao nível de jogo como ao nível dos sistemas tácticos, 

senão vejamos: os sistemas de jogo evoluíram no sentido de colocarem um 

jogador especializado na distribuição; pelo incremento da consistência e 

qualidade do passe, surgiram atacantes mais rápidos orientados para a zona 

central da rede e atacantes mais fortes e eficientes para a zona 4 da rede como 

meio de assegurar a eficiência de ataque de transição (Moutinho, 2000). 

A relação entre a distribuição e a acção de ataque estão intimamente 

ligadas. A sincronização entre a realização do passe e do ataque, tanto na 

dimensão espacial com na dimensão temporal é fundamental para a eficácia da 

acção. Face à utilização em massa do sistema de jogo 5:1 – cinco atacantes e 

um distribuidor, considera-se ideal, para a distribuição uma zona designada por 

2/3, que se situa entre as zonas 2 e 3 (Selinger, 1986; Moutinho 2000), 

independentemente da posição inicial ocupada pelo distribuidor. 

 

4.3. Ataque de 2.ª linha 

O ataque de 2.ª linha tem provado apresentar grande variedade no jogo 

de voleibol, permitindo ao atacante a utilização de um ataque potente e que 

perturbe a 1.ª linha defensiva, o bloco. Este tipo de ataque tem sido usado nos 

anos mais recentes para fugir aos fortes blocadores. O ataque de 2.ª linha 

permite incorporar no ataque qualquer jogador em campo. Um dos maiores 
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benefícios deste ataque é o facto da bola ser contactada mais longe da rede, 

aumentando assim o ângulo de ataque e, consequentemente, dificulta a acção 

de bloco. Um bom atacante deve desenvolver o ataque paralelo bem como o 

ataque na diagonal de forma a aproveitar os blocos mal formados. 

A características no passe que são determinantes para facilitar o ataque. 

O passe deve ser feito a 5 metros de altura e o ponto mais alto em frente da 

linha dos 3 metros (Dunn & Kluka, 2000), deste modo o atacante tem menos 

espaço para errar, já que a bola se apresenta mais longe da rede, em 

condições que propiciem que o ataque surta os efeitos esperados. A 

aproximação e o ponto de contacto são ligeiramente diferentes do ataque 

tradicional. O jogador tem que realizar uma aproximação mais poderosa e 

percorrer mais espaço em frente (Dunn & Kluka, 2000). O salto tem que ocorrer 

antes da linha dos 3 metros e ser realizado para a frente e não apenas na 

vertical como nos ataques perto da rede (Dunn & Kluka, 2000). Neste tipo de 

ataque nunca podemos esquecer que os jogadores, que se encontram na zona 

defensiva não podem atacar dentro da zona do ataque delimitada pela linha 

dos 3 metros, sendo que podem ocupar a área desde que a impulsão seja 

efectuada atrás da linha dos 3 metros. Porque o batimento na bola se realiza 

mais longe a sua estratégia terá que ser diferentes dos ataques perto da rede; 

os jogadores terão que utilizar mais os 

braços e arquear mais as costas para que 

a impulsão seja mais forte, a bola deve 

ser contactada por baixo e mais perto do 

corpo para providenciar mais força e 

efeito rotacional à bola. A zona defensiva 

está dividida em 4 zonas (A, B, C, D), a 

maioria dos ataques surge nas zonas C\D 

(Conforme Figura 1) (Beal, 1997). 

A  B  C  D

Figura 1 – Distribuição das zonas defensivas de ataque 

(Beal, 1997) 

 

4.4. Bloco 

O bloco tem vindo assumir uma importância crescente no voleibol de alto 

nível, consequência da maior rapidez do ataque (Ryan, 1993). A sua evolução 
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tem permitido contrariar de modo mais eficaz o ataque, quer directamente, quer 

facilitando a acção da defesa baixa (Sawula, 1993). 

Apesar de aparentemente ser de simples execução é uma das acções 

de jogo mais complexas, por levar em consideração vários parâmetros que 

deverão ser observados, pelo atleta, na sua execução, tais como: a altura e 

distância do ataque em relação à rede; a direcção da corrida do atacante; o 

momento de salto em relação ao atacante; os deslocamentos; a coordenação 

com os outros blocadores, etc. (Ribeiro, 2004) 

Quanto ao tipo de acção ou efeito desejado o bloco pode ser ofensivo ou 

defensivo e surge como a primeira linha de defesa ao ataque adversário. Nesta 

perspectiva a primeira função do bloco é interceptar o ataque adversário, 

pontuando ao reenviar a bola para o campo contrário (kill block) ou permitindo 

uma acção mais facilitada para a defesa após contacto da bola com o bloco 

(control block) (Mesquita et al, 2002). Uma outra função do bloco é cobrir 

determinadas zonas do campo influenciando a direcção do ataque adversário e 

reduzindo a área a defender pela defesa baixa. (Ribeiro, 2004) 

A efectividade do bloco é determinada pelo número de blocadores, a 

altura a que é realizado em função das características do ataque, a correcta 

escolha e movimentação da posição, o tempo de salto e a experiência e 

conhecimento táctico dos atletas. (Fröhner, 2000b) 

Existem vários tipos de bloco intimamente, ligados ao número de 

elementos que o constituem. O tipo de bloco mais comum é o bloco duplo, que 

é utilizado em passes altos e quando possível contra combinações ofensivas; 

se um bloco duplo não é possível de ser formado surge frequentemente o bloco 

individual. (Fröhner, 2000b) Menos comum é o bloco triplo e o bloco com zero 

blocadores. Ainda relativamente ao bloco, podemos diferencia-lo a nível táctico: 

Read (os blocadores só se movimentam após o passe de ataque, o que se 

torna limitado caso o tempo de ataque 1 adversário seja efectivo); Commit 

(designação de um blocador para um adversário, saltando primeiro antes da 

execução do passe de ataque); Stack ou Tandem (combinação das anteriores 

recorrendo a posições de partida desfasadas paralelamente à rede, permitindo 

destacar um blocador para um atacante específico); Release (deslocamento 
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antecipado do blocador para determinar zona, geralmente em situações de 

maior previsibilidade do ataque adversário). Mesquita et al (2002) e Moreira 

(2003) propõem uma série de aspectos que determinam a utilização a escolha 

de um ou outro sistema de bloco, em cada momento do jogo: características de 

construção do ataque adversário em diferentes momentos dos sets e do jogo; 

características da construção do ataque adversário por rotação; características 

da construção do ataque adversário por complexo de jogo; características e 

regularidades do ataque adversário. 
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III – METODOLOGIA 
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1. OBJECTIVOS 

O objectivo geral do estudo consiste na caracterização da acção de 

ataque do oposto, na 1ª e 2ª linhas em equipas de elite femininas. 

 

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar a frequência das acções independentemente da posição 

de ataque: 

• Local de passe; 

• Tempo de ataque; 

• Tipo de ataque; 

• Número de blocadores; 

• Formação do bloco; 

• Exploração do bloco com toque; 

• Exploração do bloco sem toque; 

• Zona alvo; 

• Resultado. 

 

2.2. Analisar comparativamente as acções de jogador oposto no ataque 

de 1ª e 2ª linha em função: 

• Local de passe; 

• Tempo de ataque; 

• Tipo de ataque; 

• Número de blocadores; 

• Formação do bloco; 

• Exploração do bloco com toque; 

• Exploração do bloco sem toque; 

• Zona alvo; 

• Resultado. 
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3. HIPÓTESES 

A revisão bibliográfica e a nossa experiência prévia suscitaram as 

seguintes hipóteses: 

• Existem diferenças na exploração do bloco por parte do ataque de 1.ª 

e 2.ª linhas; 

• As condições de passe para a zona 2 são melhores do que para a 2.ª 

linha; 

• Existem diferenças na eficácia do remate do oposto de 1.ª e 2.ª linhas; 

• O tempo 2 é o mais solicitado no ataque; 

• O bloco duplo é a ocorrência mais comum; 

• O ataque de 2.ª linha é realizado com oposição de um maior número 

de blocadores. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é composta por 7 jogos femininos dos jogos olímpicos de 

Atenas 2004, envolvendo as selecções da China, Rússia, Cuba, Japão, 

Alemanha e Itália, que totalizaram 437 acções de jogo, dessas, 359 são 

respeitantes ao ataque por zona 2 e 78 referentes ao ataque de 2.ª linha. 

 

5. VARIÁVEIS EM ANÁLISE 

5.1. Variáveis Independentes 

As variáveis independentes representam os diferentes tipos de 

atacantes finalizadores do jogador oposto. Desta forma, temos: 

• O Oposto de zona 2; 

• O Oposto de 2.ª linha. 
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5.2. Variáveis Dependentes 

Análise do Espaço 

O espaço analisado foi a zona de ataque 2 e a zona defensiva 1, sendo 

considerada uma das zonas da 1.ª linha de ataque. O espaço de ataque é 

considerado na zona ofensiva (Zonas 2, 3 e 4) e defensiva (Zonas 1, 6 e 5), 

sendo respectivamente a 1.ª e a 2.ª linhas de ataque. 

 

Zona ideal de Distribuição 

Em relação ao espaço no qual é realizado o passe de ataque (2º toque 

da distribuidora), consideramos, com base no entendimento de alguns 

especialistas (Selinger, 1986; Moutinho 2000; Campo, 2004), que o local ideal 

para se realizar a distribuição se situa entre a zona 2 e a zona 3. Normalmente, 

esta zona é designada por zona 2/3. 

 

Análise do Tempo 

Para a análise da variável tempo, consideramos os tempos de ataque 

(TA), de acordo com o referido pelos especialistas (Fröhner & Zimmermann, 

1996), onde podemos identificar ataques de 1.º, 2.º e 3.º tempos. 

Para o nosso estudo utilizamos a classificação de Guerra & Mesquita 

(2003), que distingue os tempos de ataque através da relação que se 

estabelece entre o momento em que o distribuidor toca na bola e o momento 

de salto do atacante. 

Neste sentido consideramos: 

• Ataques de 1.º tempo: ataques em que o atacante já está no ar, no 

momento em que o distribuidor toca na bola. 

• Ataques de 2.º tempo: ataques em que o atacante salta depois do 

distribuidor tocar na bola. 

• Ataques de 3.º tempo: ataques em que o atacante começa a sua 

corrida de aproximação no momento em que a bola atinge o ponto 

mais alto da sua trajectória. 
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Análise da Tarefa 

Em virtude da tarefa ser multifactorial e estar dependente do meio e dos 

objectos utilizados (Garganta, 1997), consideramos oportuno analisar dois 

indicadores simultaneamente, a adaptação (uso do remate, função dos 

condicionalismos contextuais) e o efeito de ataque (resultado). 

 

Análise da Adaptação 

A adaptação está relacionada com o ajustamento das soluções e 

respostas encontradas, de modo a responder eficazmente às situações-

problema que o jogo promove. Desta forma, pretende-se que o atleta seja 

capaz de utilizar oportunamente as habilidades técnicas para dar resposta às 

situações que vão surgindo ao longo do jogo. 

A adaptação surge no nosso estudo como as características que 

assume a resposta motora, ou seja, o remate, de acordo com as seguintes 

variáveis: 

a) Situação de ataque (SA) 
O momento do jogo, em que se desenrola a acção. Pode verificar-se na 

situação de side-out (Complexo I – ataque após recepção ao serviço do 

adversário) ou na situação de transição (Complexo II – ataque após defesa). 

b) Tipo de ataque (TA) 
O tipo de ataque que desenrola durante a acção ofensiva. Poder-se-á 

verificar uma acção ofensiva combinada (intervenção na manobra ofensiva, 

com mais de um jogador) ou não combinada (caso contrário). 

c) Número de Blocadores (N.º B) 
O número de blocadores que participam na acção defensiva da equipa 

adversária aquando da aplicação do remate. Poder-se-á verificar a existência 

de três, dois, um ou nenhum blocador. 

d) Formação do Bloco (FB) 
No momento da realização do bloco, sempre que o bloco está formado 

(com dois ou mais blocadores), pode-se verificar se está aberto ou fechado. O 

bloco é considerado fechado, quando não existe qualquer espaço entre as 

mãos dos dois blocadores que realizam a acção do bloco (entre a mão mais 
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exterior do jogador central e a mão mais interior do jogador “ponta”); e é 

considerado aberto, caso contrário. 

e) Exploração do bloco adversário 
Com toque no bloco adversário (TqBlc) 

O bloco defensivo é considerado na nossa estatística quando a bola é 

deflectida pelo bloco para o seu campo com a possibilidade de recuperação 

pelos defesas; quando a bola é enviada pelo bloco para o campo adversário, 

sendo recuperada pelo adversário é considerado bloco ofensivo; Bloco out é 

atribuído quando a bola é deflectida pelo bloco directamente para fora; o Bloco 

erro é assinalado quando na acção de bloco os blocadores cometem falta ou 

deflectem a bola impossibilitando a recuperação por parte dos defesas; A 

acção em que os blocadores deflectem a bola directamente para o solo do 

campo adversário marcando ponto é considerado bloco ponto. 

Sem toque no bloco adversário (STqBlc) 

Ataque falhado é quando a bola atacada é enviada para fora ou o 

atacante comete falta na acção de ataque; Ataque Continuidade refere-se às 

bolas atacadas que são recuperadas pela acção defensiva da equipa 

adversária; Ataque Ponto é quando a bola atacada é enviada directamente 

para o solo do campo adversário ou é tocada por um adversário sem 

possibilidades de recuperação por parte da equipa. 

f) Zonas alvo no Ataque (ZAAtq) 
Após a realização do remate, analisamos os locais de queda da bola, 

nas zonas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

g) Eficácia do Ataque 
De modo a analisarmos o resultado obtido através da realização do 

remate, em todas as possibilidades de ocorrência anteriormente referidas, 

recorremos à classificação de Coleman (1988). 

Ponto (P) 

“Kill”, através da utilização do remate a equipa consegue a obtenção de 

ponto, especificamente quando: 

• A bola é atacada directamente ao solo do campo adversário; 
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• A jogada é ganha directamente após reflexão do bloco, ou defesa sem 

sucesso; 

• O bloco faz falta, claramente devido à acção do atacante. 

Erro (E) 

Quando a equipa em posse da bola não consegue finalizar, com o intuito 

de obter ponto falha o ataque (rede, fora ou falta) ou o ataca contra o bloco 

(Bloco ponto). 

Continuidade (C) 

Quando a acção do remate não se traduz numa acção terminal, havendo 

continuidade da jogada por parte da equipa adversária, após esta ter sido 

defendida ou reflectida/deflectida pelo bloco. 

 

6. PROCEDIMENTOS E RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Os jogos analisados foram digitalizados em formato mpeg e visionados 

no computador para melhor análise; as filmagens são fornecidas pelas 

transmissões televisivas. A perspectiva de visionamento varia entre a posição 

longitudinal e transversal. 

O registo da informação foi sistematizado, tendo sido elaborado uma 

ficha-tipo (anexo 1) para o efeito. A ficha possui dados gerais sobre o 

envolvimento – data, equipas, resultado, set – e dados específicos de 

observação – situação de ataque, local de passe, tempo de ataque, tipo de 

ataque, nº de blocadores, formação de bloco, exploração do bloco adversário, 

zona alvo e análise do resultado. 

 

7. FIABILIDADE DA OBSERVAÇÃO 

A fiabilidade da observação foi realizada no jogo China-Alemanha que 

totalizou 80 acções de jogo que correspondem a 18,3% da amostra, 

consideravelmente acima dos 10% referenciados por Tabachnik e Fidell (1996). 

Para testar a fiabilidade da observação recorremos à fórmula aplicada por 

Bellack et al (1966) citado por Van der Mars (1984): 

(Acordos/(Acordos+erros))*100 = %fiabilidade 
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Podemos constatar que a nossa fiabilidade (Quadro 1) se encontra 

acima das referências de 85% para a validade de um estudo descritas pelos 

mesmos autores. Situando-se para o observação intra-observador entre os 

valores 100% (situação de ataque) e 91% (tempo de ataque) e para a 

observação inter-observador entre os valores 96% (situação de ataque) e 87% 

(tempo de ataque). 
Quadro 1. Resultados da observação intra e inter-observador 

 
Intra-           

-Observador 
Inter-           

-Observador 

Situação de Ataque 100% 96% 

Local do Passe 95% 89% 

Tempo de Ataque 91% 87% 

Tipo de Ataque 92% 89% 

Bloco 97% 92% 

Formação Bloco 94% 89% 
Exploração do 

Bloco Adversário 97% 93% 
Zona Alvo no 

Ataque 96% 91% 
Análise do 
Resultado 98% 94% 

 

8. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

Os quadros incluem o número de observações de cada célula (Counts), 

as frequências esperadas na situação de independência entre as duas 

variáveis (expected counts ou Fe), as percentagens em linha (row percentages) 

e os resíduos ajustados na forma estandardizada (adj. Standardize residual). 

Os resíduos ajustados na forma estandardizada dão informações sobre 

as células que mais se afastam da hipótese da independência entre as 

variáveis (Hipótese nula – H0). O numerador destes resíduos é dado pela 

diferença entre os valores esperados, enquanto que o denominador é uma 

estimativa do erro amostral. Deste modo, estes resíduos serão positivos 

sempre que o valor observado for maior do que o valor esperado e negativo 

quando o valor observado for menor que o valor esperado. 
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As categorias das variáveis que mais contribuem para explicar a relação 

existente, apresentam resíduos inferiores a -2 e superiores a +2. Os valores 

elevados dos resíduos indiciam uma relação de dependência entre as duas 

variáveis. 

A utilização dos testes estatísticos permitem confirmar se a diferença 

entre os valores observados e esperados é considerada significativamente 

diferente no universo, ou se pelo contrário resulta apenas de erros amostrais. 

 

Análise inferencial 

O teste do qui-quadrado (χ2) ou de Pearson, aplicado a variáveis 

nominais, permite inferir os resultados da amostra aleatória para o universo. O 

nível de significância considerado foi de 5% (p=0,05). Confirmando a hipótese 

nula (H0; as variáveis são independentes, os valores amostrais provêm de 

universos onde estas proporções são iguais) ou a hipótese alternativa (Ha; 

existe relação entre as variáveis, os valores amostrais provêm de universos 

onde estas proporções são significativamente diferentes). 

Por definição, duas variáveis são independentes se a probabilidade de 

cada observação pertencer a uma dada célula, for o produto das suas 

probabilidades marginais. Considera-se probabilidades marginais cada total de 

linha ou coluna dividindo pela dimensão da amostra. 

Estas probabilidades podem ser igualmente utilizadas para estimar o 

número de casos esperados para cada célula (expected count ou Fe), bastando 

para tal multiplicá-la por n. Este teste pressupõe que a nenhuma célula da 

tabela tenha frequência esperada inferior a 1 e que não mais que 20% das 

células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades. Em tabelas de 2x2 

alguns investigadores consideram ser ainda necessário não existir nenhuma 

célula com frequência esperada inferior a 5. Nos casos onde estes 

pressupostos se verificam utiliza-se a estatística de Monte Carlo, 

 

Medidas de associação 

Se existir uma relação de dependência entre as variáveis pode-se 

analisar o grau de associação existente entre ambas. Se as variáveis forem 
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independentes, significa que o comportamento de uma era aleatório em relação 

ao da outra, sendo a associação entre elas igual a zero. 

As medidas de associação normalmente variam entre zero e um, isto é, 

desde ausência de relação até à relação perfeita entre as variáveis. Os valores 

baixos indicam uma pequena associação enquanto que os valores elevados 

indicam uma grande associação entre as variáveis. 

O SPSS apresenta medidas de associação baseadas no qui-quadrado 

que incluem o coeficiente V de Cramer utilizado no nosso trabalho. O teste do 

qui-quadrado apenas informa sobre a dependência entre as variáveis mas 

nada diz sobre o grau de associação existente. De facto, o valor deste teste é 

influenciado pela dimensão da amostra. O coeficiente V de Cramer varia entre 

zero e um, significando respectivamente a ausência de associação ou 

associação perfeita entre as variáveis. 
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IV – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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1. ANÁLISE DO LOCAL DE PASSE EM FUNÇÃO DA ZONA DE ATAQUE 
O quadro 2 apresenta os resultados das frequências, das respectivas 

percentagens de ocorrência e os resultados de associação entre as variáveis, 

local de passe e a zona de ataque. 

Relativamente ao quadro 2 podemos verificar que, em termos absolutos, 

os ataques de 2.ª Linha são realizados em maior número após passe dentro da 

Zona 2/3 contabilizando 56,4%, em oposição aos 43,6% dos passes que são 

realizados fora da zona óptima de passe. Analisando os ataques de zona 2 

verificamos que 82,2% das acções desenvolveram-se com passe na zona 2/3, 

varias vezes referenciada como a zona ideal de passe (Selinger, 1986; 

Moutinho, 2000), e que apenas 17,8% dos passes foram realizados fora da 

zona 2/3. 

Na literatura diversos autores (Alberda, 1998; Fröhner & Zimmermann, 

1996) referem que a eficácia do ataque está dependente da qualidade da 

recepção ao serviço. Qualidade esta que está associada ao local onde o passe 

é efectuado, o que condiciona as opções do distribuidor no ataque. Podemos 

assim constatar que a zona 2 recebe uma percentagem claramente superior de 

passes dentro da zona ideal de distribuição em relação à 2.ª linha 

proporcionando, à partida, um ataque em melhores condições. 

 
Quadro 2. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 

Zona 2 do jogador oposto em relação ao local de passe 

44 34 78
60,4 17,6 78,0

56,4% 43,6% 100,0%

13,2% 35,1% 18,1%
-4,9 4,9
290 63 353

273,6 79,4 353,0

82,2% 17,8% 100,0%

86,8% 64,9% 81,9%
4,9 -4,9
334 97 431

334,0 97,0 431,0

77,5% 22,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Local de Passe
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Local de Passe
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Local de Passe

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Dentro da
Zona 2/3

Fora da
Zona 2/3

Local de Passe

Total
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A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=24,274), significativa (p=0,000) e uma associação fraca entre as variáveis 

(V de Cramer=0,237), entre o local de passe e a zona de ataque. Os jogadores 

de 2ª linha da nossa amostra apresentam valores de passe dentro da zona 2/3 

abaixo do que seria de esperar, -4,9, valor claramente fora do intervalo ]-2;2[, 

pelo que confirma que muitas vezes estes jogadores são solicitados com 

recurso para recepções mal efectuadas, más condições de passe. E denota 

que no feminino a 2.ª linha é vista mais como recurso do que como uma opção 

de ataque. 

Por outro lado, os jogadores de zona 2 recebem mais bolas dentro da 

zona 2/3 do que seria de esperar, 4,9, este facto está associado ao facto 

destes jogadores, muitas vezes, jogarem em combinação e precisarem de 

bolas rápidas que só podem acontecer com um passe dentro da zona 2/3. 

Paulo (2004) num estudo relativo à selecção portuguesa de voleibol masculina 

no campeonato mundial de 2002 observou resultados de passe na zona ideal 

de 65,1%, acima dos encontrados por Fröhner & Zimmermann (1996) nos 

jogos olímpicos de Atlanta que se situaram entre os 60%-65%. Estes 

resultados servem para demonstrar que em termos de zona 2 os jogadores 

estão a receber passes na zona ideal de distribuição acima da média 

comparativamente ao alto nível masculino. Pelo contrário a 2.ª linha tem 

percentagens inferiores aos valores de referência para o alto nível. 

 

2. ANÁLISE DO TEMPO DE ATAQUE EM FUNÇÃO DA ZONA DE ATAQUE 
O quadro 3 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para o tempo de ataque tendo em conta a zona de 

ataque. 

Relativamente à 2.ª Linha podemos verificar a ausência de bolas de 

tempo 1, sendo que, a maior percentagem de ataques é realizada no tempo 2, 

com 65,4%, procurando deste modo acelerar o jogo. Em tempo 3, aparecem 

34,6% dos ataques, bolas muitas vezes de recurso e sem outras soluções de 

ataque. Em relação à zona 2 é notória a presença do tempo 2 com 71% das 

acções, o segundo tempo mais usual é o tempo 1 com 17,6% seguindo-se o 
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tempo 3 com apenas 11,4% das acções desenvolvidas pelas equipas. Estes 

valores reflectem a preocupação de jogar com bastante rapidez para a zona 2, 

sendo raras as situações de bola lenta nesta zona. 

No estudo apresentado por Fröhner (1997), o autor descreve o tempo 1 

de ataque como característico das equipas de alto nível apresentando valores 

de 25%, enquanto que Sousa (2000) num estudo com as três melhores 

equipas da Liga Mundial de 1999 apresenta valores na ordem dos 30%. Paulo 

(2004) apresenta valores de tempo 1 de 29,2%, de tempo 2 de 49,1% e de 

tempo 3 de 21,8% num estudo relativo à selecção nacional de voleibol 

portuguesa no campeonato do mundo de 2002. A escassa presença do tempo 

3 é um indicador de alto nível nas equipas masculinas que também se 

apresenta patente no nosso estudo para o alto nível feminino. 

 
Quadro 3. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 

Zona 2 do jogador oposto em relação ao tempo de ataque 

0 51 27 78
11,2 54,6 12,2 78,0

,0% 65,4% 34,6% 100,0%

,0% 16,9% 40,3% 18,1%

-4,0 -1,0 5,1
62 250 40 352

50,8 246,4 54,8 352,0

17,6% 71,0% 11,4% 100,0%

100,0% 83,1% 59,7% 81,9%

4,0 1,0 -5,1
62 301 67 430

62,0 301,0 67,0 430,0

14,4% 70,0% 15,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Tempo
de Ataque
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Tempo
de Ataque
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Tempo
de Ataque

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3
Tempo de Ataque

Total

 
 

A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=36,184), significativa (p=0,000) e uma associação moderada entre as 

variáveis (V de Cramer=0,290). Os jogadores de 2.ª linha da nossa amostra 

apresentam valores de tempo 3 acima dos valores que seriam esperados (5,1) 

o que nos leva a concluir que a 2.ª Linha é várias vezes alvo de bolas altas e 

lentas fruto de bolas de recurso que iram permitir uma melhor colocação da 
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defesa adversária. Por outro lado a zona 2 é alvo de mais bolas de tempo 1 

(4,0) do que as esperadas e menos (5,1) de tempo 3. Um claro indicador da 

velocidade de bola e de ataque desta zona na tentativa de ultrapassar o bloco 

adversário. Concluímos a partir deste quadro a maior rapidez de processos na 

zona 2 apresentando valores baixos de bolas lentas em oposição à 2.ª linha 

que não apresenta valores de bolas rápidas mas onde existe uma incidência de 

bolas altas e lentas. Em quanto que na zona 2 está patente a tendência 

encontrada por Bellendier (2003) no campeonato mundial de 2002, onde, 

segundo este autor, o tipo de jogo ofensivo foi caracterizado pela rapidez de 

acções, o mesmo não se pode dizer sobre as acções de 2.ª linha. 

 

3. ANÁLISE DO TIPO DE ATAQUE EM FUNÇÃO DA ZONA DE ATAQUE 
O quadro 4 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para o tipo de ataque tendo em conta a zona de 

ataque. 

Analisando a 2.ª Linha verificamos que a maioria das acções de ataque 

são não combinadas com 67,9% sendo apenas 32,1% combinadas. Estes 

resultados demonstram que a 2.ª Linha é utilizada de uma maneira geral de 

forma denunciada sem o envolvimento de outros jogadores, tornando este tipo 

de ataques mais vulnerável à defesa adversária; tal reforça a ideia de que, no 

feminino, a 2.ª Linha ainda não é explorada na sua total plenitude nos 

movimentos ofensivos das equipas. 

Relativamente à zona 2 podemos verificar que 58,1% das acções são 

combinadas contra 41,9% de acções não combinadas. Estes números revelam 

a necessidade de variar, e tentar iludir, os blocos adversários utilizando 

combinações na maioria das vezes com oposto com o central. 
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Quadro 4. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 
Zona 2 do jogador oposto em relação ao tipo de ataque 

25 53 78
41,6 36,4 78,0

32,1% 67,9% 100,0%

10,9% 26,4% 18,1%
-4,2 4,2
205 148 353

188,4 164,6 353,0

58,1% 41,9% 100,0%

89,1% 73,6% 81,9%
4,2 -4,2
230 201 431

230,0 201,0 431,0

53,4% 46,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Tipo de Ataque
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Tipo de Ataque
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Tipo de Ataque

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Combinado
Não

Combinado

Tipo de Ataque

Total

 
 

A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=17,383) significativa (p=0,000) e uma associação fraca entre as variáveis 

(V de Cramer=0,201). Verificamos que os jogadores de 2.ª Linha recebem 

menos passes combinados do que seria esperado (-4,2) e que, por outro lado, 

os jogadores de zona 2 recebem mais passes combinados (4,2) do que seria 

esperado. Apresentando grande variedade de soluções na zona 2 as equipas 

apresentam alguma dificuldade de realizar jogadas combinadas na 2.ª Linha 

tornando desta forma os ataques mais denunciados e vulneráveis à oposição 

adversária. 

 

4. ANÁLISE DO NÚMERO DE BLOCADORES EM FUNÇÃO DA ZONA DE 

ATAQUE 
O quadro 5 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência do número de blocadores tendo em conta a zona 

de ataque. 

Se observarmos os resultados da 2.ª Linha constatamos que 60,3% das 

bolas são atacadas contra blocos duplos, 23,1% contra blocos triplos, 9,0% 

sem bloco e apenas 7,7% contra bloco individual. Apesar das acções de 2.ª 

Linha serem predominantemente efectuadas contra blocos duplos existe um 
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número significativo de blocos triplos, fruto deste tipo de ataque ser efectuado 

mais longe da rede, e geralmente, decorrente de bolas mais altas. No outro 

extremo temos 16,7% de ataques contra blocos individuais ou sem oposição; 

estas situações foram raras no nosso estudo e foram fruto de situações de 

remates em dificuldade ou resultado de combinações com outros jogadores. 

No que se refere à zona 2 os valores são distintos, a percentagem com 

maior ocorrência é a do bloco duplo com 79,1%, seguindo-se o bloco individual 

com 19,8% e sem bloco com 1,1%. Estes dados demonstram que o bloco 

duplo é amplamente o mais utilizado nas acções de rede; no entanto podemos 

verificar que não ocorreram acções de bloco triplo e que as acções sem bloco 

foram quase nulas. No mesmo sentido Paulo (2004) encontrou nas 

percentagens na selecção nacional portuguesa masculina, valores sem bloco 

de 4,8% e bloco triplo 4,5%. Um aspecto importante é a percentagem de blocos 

individuais que demonstram a rapidez e a eficácia de algumas combinações 

atacantes apresentadas pelas equipas. 

O quadro 5 apresenta resultados que estão de acordo com Moutinho et 

al. (2003) ao referir que as acções de jogo com bloco duplo apresentam as 

maiores frequências absolutas e relativas nos modelos de jogo de alto 

rendimento. Este tipo de oposição é considerado uma das regularidades do 

jogo de alto nível. Silva (1996), no seu estudo, apresenta valores percentuais 

de ocorrência de bloco duplo na ordem dos 67% e Sousa (2000) encontrou 

valores de 64%. Sendo todos estes estudo de alto nível verificamos que no que 

é apresentado no feminino relativamente ao oposto vemos que as jogadoras 

apresentam níveis de oposição semelhantes. 
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Quadro 5. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2ªlinha e 
Zona 2 do jogador oposto em relação ao número de blocadores 

7 6 47 18 78
2,0 13,7 59,1 3,2 78,0

9,0% 7,7% 60,3% 23,1% 100,0%

63,6% 7,8% 14,2% 100,0% 17,8%

4,0 -2,5 -3,5 9,3
4 71 284 0 359

9,0 63,3 271,9 14,8 359,0

1,1% 19,8% 79,1% ,0% 100,0%

36,4% 92,2% 85,8% ,0% 82,2%

-4,0 2,5 3,5 -9,3
11 77 331 18 437

11,0 77,0 331,0 18,0 437,0

2,5% 17,6% 75,7% 4,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Número
de Blocadores
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Número
de Blocadores
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Número
de Blocadores

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Sem Bloco Um Blocador
Dois

Blocadores
Três

Blocadores

Número de Blocadores

Total

 
 

A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=106,891), significativa (p=0,001) e uma associação forte entre as variáveis 

(V de Cramer=0,495). De salientar que os ataques de 2.ª linha encontram mais 

blocos triplos do que seria esperado (9,3) o que vai claramente prejudicar a 

obtenção do objectivo de jogo; por outro lado verificamos que encontram mais 

situações sem oposição de bloco do que seriam de esperar (4,0), que embora 

sejam estatisticamente significativos em termos de percentagem no jogo têm 

pouca expressão. Este facto deve-se à constatação de que em muitos ataques 

de 2.ª linha as equipas adversárias optam por não realizar bloco devido à 

dificuldade em que se encontra o jogador. Na zona 2, verificamos que os 

ataques são efectuados contra blocos duplos e singulares, respectivamente 3,5 

e 2,5, mais vezes do que seria esperado o que demonstra a preocupação das 

equipas para libertarem o oposto e proporcionarem as melhores condições de 

ataque possíveis, conseguindo mesmo evitar a presença de bloco triplo nas 

acções do oposto. Comparando com os dados obtidos por Neves (2004) 

verificamos que a 2.ª linha masculina apresenta valores de tempo 3 inferiores 

aos verificados pelo nosso estudo demonstrando que no masculino a 

intencionalidade e velocidade de jogo também se faz sentir na 2.ª linha, algo 

que ainda não é característico do alto nível feminino. 
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5. ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO BLOCO EM FUNÇÃO DA ZONA DE 

ATAQUE 

O quadro 6 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para a formação do bloco tendo em conta a zona 

de ataque. 

Analisando a 2.ª Linha verificamos que a maioria dos ataques (66,2%) 

são realizados contra um bloco fechado e 33,8% de ataques contra blocos 

abertos. Este facto pode ser explicado pelo tempo que demoram a efectuar a 

acção de ataque, o que permite uma melhor formação do bloco por parte da 

equipa adversária. Em relação à zona 2 analisamos que a maior parte dos 

ataques são realizados contra blocos abertos (55,6%) e apenas em 44,4% 

contra blocos fechados. Como a zona 2 é privilegiada em combinações e bolas 

mais rápidas é natural que a acção de bloco não seja tão organizada e perfeita 

como seria desejado. 

 
Quadro 6. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 

Zona 2 do jogador oposto em relação à formação do bloco 

22 43 65
33,5 31,5 65,0

33,8% 66,2% 100,0%

12,2% 25,4% 18,6%

-3,2 3,2
158 126 284

146,5 137,5 284,0

55,6% 44,4% 100,0%

87,8% 74,6% 81,4%

3,2 -3,2
180 169 349

180,0 169,0 349,0

51,6% 48,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Formação
do Bloco
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Formação
do Bloco
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Formação
do Bloco

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Bloco Aberto
Bloco

Fechado

Formação do Bloco

Total

 
 

A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=10,054), significativa (p=0,002) e uma associação fraca entre as variáveis 

(V de Cramer=0,170). De salientar que os ataques de 2.ª linha encontram mais 
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blocos fechados do que seria esperado (3,2) o que vai claramente prejudicar a 

obtenção do objectivo de jogo, demonstrando que a 2.ª linha não é 

convenientemente estruturada para colocar em maiores dificuldades o bloco 

adversário. Na zona 2 verificamos que os ataques são efectuados contra 

blocos abertos mais vezes do que seria esperado (3,2) o que demonstra a 

preocupação das equipas para libertarem o oposto e proporcionarem as 

melhores condições de ataque possíveis. 

 

6. ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO DO BLOCO COM TOQUE COM BASE NA 

ZONA DE ATAQUE 

O quadro 7 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para o local de passe tendo em conta a exploração 

do bloco com toque no bloco. 

Nas situações de ataque com oposição do bloco, em que a bola entra 

em contacto com o mesmo quando o ataque ocorre na 2.ª linha em 40,6% das 

ocasiões a bola continua em jogo; segue-se o bloco erro com 31,3% e o bloco 

ponto com 28,1%. Podemos observar que o ataque tem um ligeiro ascendente 

sobre o bloco, mas que o resultado nulo é o mais frequente, apesar destas 

diferenças a nível percentual em termos absolutos contactamos que as 

diferenças não são muito elevadas. Na zona 2 o que se concluir é que em 

56,1% das ocasiões o ataque resulta em continuidade; todavia a exploração do 

bloco pelo ataque em zona 2 é maior, levando a que em 30,4% das ocasiões o 

bloco cometa erro sendo que apenas em 13,5% o bloco consegue alcançar o 

ponto. Os nossos dados vão de encontro ao estudo realizado por Neves (2004) 

tendo por base uma poule internacional da liga mundial de 2001, onde se 

verifica uma maior efectividade do bloco em relação à zona 2 do que à 2.ª 

linha. 
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Quadro 7. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 
Zona 2 do jogador oposto em relação à exploração do bloco com 
toque no bloco 

13 10 9 32
17,1 9,8 5,2 32,0

40,6% 31,3% 28,1% 100,0%

13,5% 18,2% 31,0% 17,8%

-1,6 ,1 2,0
83 45 20 148

78,9 45,2 23,8 148,0

56,1% 30,4% 13,5% 100,0%

86,5% 81,8% 69,0% 82,2%

1,6 -,1 -2,0
96 55 29 180

96,0 55,0 29,0 180,0

53,3% 30,6% 16,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Com
Toque no Bloco
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Com
Toque no Bloco
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Com
Toque no Bloco

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Bloco
Continuidade Bloco Erro Bloco Ponto

Com Toque no Bloco

Total

 
 

A análise estatística mostra que não existe uma relação de dependência 

(χ2=4,671), significativa (p=0,097) e uma associação entre as variáveis (V de 

Cramer=0,161), a exploração do bloco com toque no bloco e a zona de ataque. 

Apesar das diferenças apresentadas entre as zonas de ataque elas encontram 

dentro dos limites esperados, não apresentando por tanto diferenças 

estatisticamente significativas. No entanto podemos verificar uma associação 

parcial no bloco ponto, onde a 2.ª linha sofre mais blocos ponto do que seria 

esperado (2) ao contrário da zona 2 onde o bloco ponto está menos presente 

do que seria de esperar. Estes dados servem, mais uma vez, para confirmar 

que a 2.ª linha fruto das condições de ataque está mais vulnerável ao bloco 

adversário. 

Outro dado importante que se pode extrair dos nossos resultados é que 

quando o bloco consegue tocar na bola, em mais de 50% das vezes a bola 

continua em jogo o que demonstra a importância da acção efectiva do bloco na 

trajectória da bola. 
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7. ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO DO BLOCO SEM TOQUE COM BASE NA 

ZONA DE ATAQUE 
O quadro 8 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para o local de passe, tendo em conta a 

exploração do bloco sem toque no bloco. 

Analisando as situações de ataque com a oposição do bloco em que não 

ocorre toque no mesmo podemos observar que para os ataques de 2.ª Linha a 

situação que mais ocorre é a de ataque continuidade com 64,1%, seguido do 

ataque ponto 20,5% e do ataque erro com 15,4% das acções. Estes valores 

demonstram que na grande parte dos ataques de 2.ª linha o ponto não é 

atingido, notando-se uma clara dificuldade dos jogadores em concretizarem as 

suas acções de finalização. Por outro lado na zona 2, 57,8% das bolas 

rematadas acabam em ponto, demonstrando uma clara superioridade do 

ataque face ao bloco adversário; em segundo lugar surge o ataque 

continuidade com 32%, sendo o ataque falhado raro apresentando apenas 

10,2% das situações. Podemos observar que nas situações em que o bloco 

não toca na bola mais de 50% dos ataques acabam em ponto, o oposto do que 

se passa quando o bloco toca na bola que é atacada. 

 
Quadro 8. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 

Zona 2 do jogador oposto em relação à exploração do bloco sem 
toque no bloco 

6 25 8 39
4,3 14,5 20,2 39,0

15,4% 64,1% 20,5% 100,0%

22,2% 27,5% 6,3% 15,9%

,9 3,8 -4,3
21 66 119 206

22,7 76,5 106,8 206,0

10,2% 32,0% 57,8% 100,0%

77,8% 72,5% 93,7% 84,1%

-,9 -3,8 4,3
27 91 127 245

27,0 91,0 127,0 245,0

11,0% 37,1% 51,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Sem
Toque no Bloco
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Sem
Toque no Bloco
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Sem
Toque no Bloco

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Ataque
Falhado

Ataque
Continuidade Ataque Ponto

Sem Toque no Bloco

Total
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A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=18,658), significativa (p=0,000) e uma associação moderada entre as 

variáveis (V de Cramer=0,276). As diferenças apresentadas situam-se ao nível 

do ataque continuidade, onde os ataques de 2.ª linha apresentam mais 3,8 do 

que os valores que seriam de esperar. Por outro lado, a zona 2 apresenta 

valores de finalização 4,3 acima dos esperados, demonstrando a clara 

capacidade de finalização por esta zona em relação à 2.ª linha, existe um 

grande desequilíbrio entre ataque e defesa, os níveis de efectividade do bloco 

são bastante reduzidos como advoga Bizzocchi (2000). As diferenças de 

velocidade de organização dos ataques na zona 2 e a oposição do bloco 

podem explicar estas diferenças. Sendo que as condições nem sempre 

favoráveis em que os ataques de 2.ª linha são realizados, explicam os valores 

mais baixos por esta zona. 

 

8. ANÁLISE DA ZONA ALVO COM BASE NA ZONA DE ATAQUE 

O quadro 9 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para o local de passe tendo em conta a zona alvo. 

Nos ataques de 2.ª Linha a zona alvo preferencial é a zona 6 com 41,2% 

dos remates, seguida das zonas 5 com 27,5% e a zona 1 com 25,5% dos 

remates. As outras zonas apresentam valores bastante baixos com 3,9% para 

a zona 4, 2% para a zona 3 e 0% para a zona 2. Podemos concluir que de uma 

maneira geral os remates de 2.ª linha são dirigidos para o centro e para a 

paralela, atrás da linha de ataque O mesmo se passa com a zona 2 onde a 

zona mais solicitada é a zona 6 com 35,6%, seguida da zona 5 com 24,7% e a 

zona 1 com 20,2%. As outras zonas são bastante menos solicitadas com a 

zona 4 apresentar valores de 10,9%, a zona 3 4,9% e a zona 2 3,6%. Podemos 

também verificar, mais marcado nesta zona de ataque, que os ataques são 

preferencialmente para o centro ou para a paralela. Este facto pode ser 

explicado pelo facto das jogadoras serem na sua maioria destras sendo 

anatomicamente mais fácil atingir estas zonas de ataque. 
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Quadro 9. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 
Zona 2 do jogador oposto em relação à zona alvo 

13 0 1 2 14 21 51
10,8 1,5 2,2 5,0 12,8 18,7 51,0

25,5% ,0% 2,0% 3,9% 27,5% 41,2% 100,0%

20,6% ,0% 7,7% 6,9% 18,7% 19,3% 17,1%
,8 -1,4 -,9 -1,5 ,4 ,7

50 9 12 27 61 88 247
52,2 7,5 10,8 24,0 62,2 90,3 247,0

20,2% 3,6% 4,9% 10,9% 24,7% 35,6% 100,0%

79,4% 100,0% 92,3% 93,1% 81,3% 80,7% 82,9%
-,8 1,4 ,9 1,5 -,4 -,7
63 9 13 29 75 109 298

63,0 9,0 13,0 29,0 75,0 109,0 298,0

21,1% 3,0% 4,4% 9,7% 25,2% 36,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Zona Alvo
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Zona Alvo
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Zona Alvo

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

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

Total

 
 

A análise estatística mostra que não existe uma relação de dependência 

(χ2=5,840), significativa (p=0,416) e uma associação fraca entre as variáveis (V 

de Cramer=0,140), a zona alvo e a zona de ataque. Apesar das diferenças 

apresentadas entre as zonas de ataque elas encontram-se dentro dos limites 

esperados, não apresentando por tanto diferenças estatisticamente 

significativas. Em ambos os casos as zonas alvo preferidas são a zona 6 e a 

zona 5. 

 

9. ANÁLISE DO RESULTADO EM FUNÇÃO NA ZONA DE ATAQUE 

O quadro 10 apresenta os resultados das frequências e das respectivas 

percentagens de ocorrência para a finalização tendo em conta a zona de 

ataque. 

Analisando os resultados para a 2.ª linha podemos observar que a 

variável que mais ocorre é a do ataque continuidade com 57,7%, seguida do 

ataque ponto com 23,1% e do ataque erro com 19,2%. Podemos constatar que 

no que diz respeito à 2.ª linha existe uma acentuada dificuldade dos 

rematadores concluírem com êxito as suas acções, aproximando-se os valores 

de sucesso do de erro. 

Na zona 2 podemos verificar que 46% se referem a ataques ponto, 

seguido do ataque continuidade (42,1%). É de salientar que o ataque erro 

apenas apresenta 12% das acções. Estes valores estão de acordo com 
 42



Nogueira (2004) num estudo referente à selecção masculina portuguesa, onde 

o autor verificou que o oposto apresenta 44% de acções de ponto, 39,6 de 

continuidade e 16,5% de erro. Tais resultados são demonstrativos da 

importância para o sucesso das equipas do ataque por esta zona de ataque. 

 
Quadro 10. Tabelas de contingência para os resultados das acções de 2.ª linha e 

Zona 2 do jogador oposto em relação à zona alvo 

18 45 15 78
32,7 35,0 10,4 78,0

23,1% 57,7% 19,2% 100,0%

9,8% 23,0% 25,9% 17,8%

-3,7 2,5 1,7
165 151 43 359

150,3 161,0 47,6 359,0

46,0% 42,1% 12,0% 100,0%

90,2% 77,0% 74,1% 82,2%

3,7 -2,5 -1,7
183 196 58 437

183,0 196,0 58,0 437,0

41,9% 44,9% 13,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Análise
do Resultado
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Análise
do Resultado
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Jogador
Envolvido
% within Análise
do Resultado

2ª linha

Zona 2

Zona de
Ataque

Total

Ataque Ponto
Ataque

Continuidade Ataque Erro

Análise do Resultado

Total

 
 

A análise estatística mostra que existe uma relação de dependência 

(χ2=10,044), significativa (p=0,001) e uma associação fraca entre as variáveis 

(V de Cramer=0,179). As diferenças significativas entre os valores esperados e 

registados espelham-se ao nível do ataque ponto onde a 2.ª linha apresenta 

valores inferiores (-3,7) aos esperados, comparativamente com a zona 2 que 

apresenta valores mais elevados do que o esperado. Estas diferenças também 

acontecem no ataque continuidade onde a 2.ª linha apresenta valores mais 

elevados (2,5) do que os esperados. Podemos verificar que a zona 2 se 

apresenta altamente eficaz na acção de finalização, mostrando um alto nível de 

prestação com é descrito na literatura. O elevado grau de efectividade do 

ataque é considerado uma das regularidades do jogo de alto nível (Moutinho et 

al., (2003); Simões (2002)). Por outro lado a 2.ª linha apresenta-se mais como 

uma alternativa de ataque do que propriamente como uma situação ofensiva 
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prioritária, revelando que o jogo feminino de elite não se encontrar ainda muito 

evoluído. 
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V – CONCLUSÕES 
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No voleibol, como nos restantes jogos desportivos colectivos, a 

constante busca pela incerteza e a aleatoriedade faz parte do dia-a-dia de 

todos os treinadores no sentido de tornarem as suas equipas mais eficazes e 

menos previsíveis à defesa adversária. Para isso são absolutamente 

necessários os constantes estudos e consequentes diagnósticos das acções 

de jogo. 

Fica bem patente no nosso estudo que o jogador oposto de 2.ª linha 

realiza ataques resultantes de passes realizados fora da zona ideal de 

distribuição abaixo do que seria de esperar, pelo que confirma que muitas 

vezes estes jogadores são solicitados com recurso para recepções mal 

efectuadas e más condições de passe. 

Contrariamente na zona 2 atacam bolas oriundas de passes realizados 

na zona ideal de distribuição em maior quantidade do que seria de esperar. 

Esta constatação deve-se ao facto destes jogadores, nesta zona, jogarem 

frequentemente em combinação, com o central, e atacarem bolas rápidas em 

maior número. Tendo a zona 2 uma forte oposição do bloco (jogador de zona 

4), a manobra ofensiva é estruturada de forma a colocar bolas em excelentes 

condições de finalização. 

O oposto de 2.ª linha apresenta valores de tempo 3 acima dos valores 

que seriam esperados o que, mais uma vez confirma que a 2.ª Linha é não 

raramente alvo de bolas altas e lentas, fruto de distribuições ofensivas de 

recurso. Neste sentido o presente estudo demonstra que a 2.ª Linha, no 

voleibol de elite feminino, é utilizada de uma maneira geral de forma 

denunciada sem o envolvimento de outros jogadores, tornando o ataque mais 

vulnerável à defesa adversária, não sendo esta zona de ataque explorada na 

sua total plenitude. 

Mais uma vez no que se refere ao ataque combinado verificamos que o 

oposto na 2.ª Linha recebe menos passes combinados do que seria esperado. 

Apresentando grande variedade de soluções na zona 2 as equipas apresentam 

alguma dificuldade de realizar jogadas combinadas na 2.ª Linha. 
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Apesar dos ataques de 2.ª Linha serem predominantemente efectuados 

contra blocos duplos existe um número substantivo de blocos triplos. Esta 

constatação pode dever-se ao facto do ataque ser realizado mais longe da rede 

e geralmente, com bolas mais altas dando mais tempo à formação do bloco. De 

salientar que os ataques de 2.ª linha encontram mais blocos triplos do que 

seria esperado. Por outro lado verificamos que existem mais situações sem 

oposição de bloco, o que se explica na fraca ofensividade do ataque que leva 

as equipas adversárias a optar por não realizar bloco. 

Na zona 2 os dados demonstram que o bloco duplo é amplamente o 

mais utilizado nas acções de rede; todavia verifica-se que a percentagem de 

blocos individuais é substantivo o que demonstra a rapidez e a eficácia de 

algumas combinações atacantes apresentadas pelas equipas. Na zona 2, 

verificamos ainda, que os ataques são efectuados contra blocos duplos e 

singulares, mais vezes do que seria esperado o que demonstra a preocupação 

das equipas para libertarem o oposto e proporcionarem as melhores condições 

de ataque possíveis, conseguindo mesmo evitar qualquer presença de bloco 

triplo nas acções do oposto. 

Relativamente aos ataques de 2.ª linha o bloco tem uma formação 

completa (fechado) mais elevados. Este facto pode ser explicado por um 

ataque de características mais lentas realizadas nesta zona, o que permite uma 

formação atempada do bloco, por parte da equipa adversária. Como a zona 2 é 

privilegiada em combinações e bolas mais rápidas verifica-se o contrário, já 

que o bloco aberto é mais frequente do que o bloco fechado, como seria 

desejado. 

Analisando as zonas alvo de finalização verificamos que os remates 

realizados pelo jogador oposto na zona 2 e 2.ª linha são dirigidos para o centro 

ou para a paralela, atrás da linha de ataque. Esta semelhança pode ser 

explicada pelo facto de serem as mesmas jogadoras que atacam nas duas 

zonas e geralmente, optam pelas mesmas soluções de ataque. Também a 

elevada percentagem das jogadoras destras pode explicar estes resultados, 

sendo anatomicamente mais eficaz atingir estas zonas de ataque. Mesmo 
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assim existe uma maior diversidade de zonas de ataque na zona 2 do que na 

2.ª linha.  

Finalmente a ultima diferença diz respeito à eficácia do ataque, que no 

caso da 2.ª linha apresenta valores de ponto menores do que aqueles que 

seriam esperados; já que na zona 2 o efeito ponto foi o mais frequente. 

 

O presente estudo demonstra que o jogador oposto tem 

comportamentos ofensivos distintos em função da zona de ataque. 

No feminino, apesar de ser de elite a 2.ª linha não é potenciada como 

seria de esperar. O ataque é mais lento, resultante de passes não realizados 

nas melhores condições que vão permitir a formação do bloco em boas 

condições. Estes factores levam a que a eficácia do ataque fique seriamente 

comprometida. 

Por outro lado a zona 2 mostra-se claramente mais ofensiva com 

ataques mais rápidos e mais variados, resultante de passes realizados nas 

melhores condições que vão dificultar a formação do bloco em boas condições. 

Todos estes factores contribuem para uma elevada eficácia do ataque. 
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Sugestões para estudos futuros 

Atendendo ao facto de que os modelos de jogo não são modelos 

estanques e se mantém em constante evolução e mutação ao longo dos 

tempos pensamos ser necessário comparar os dados obtidos neste estudo 

com estudos desenvolvidos no voleibol nacional para sabermos se existem 

diferenças entre os modelos de jogo no que diz respeito à solicitação do 

jogador oposto. 

A comparação destes dados com o jogo masculino seria de grande 

importância para melhor percebermos se existem ou não diferenças nos dois 

modelos de jogo. 

Outro aspecto interessante seria averiguar junto dos treinadores que 

importância relativa dão às diferentes soluções de ataque, nomeadamente à 2.ª 

linha, e como se desenrola o treino para ir de encontro as essas preocupações. 

Finalmente pensamos que seria pertinente caracterizar como são 

solicitados os jogadores tendo em conta a sua área de intervenção no jogo 

bem como se a diversificação do ataque se reflecte na eficácia das equipas. 
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VII – ANEXOS 
 

  



 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DO ATAQUE  
Jogos Olímpicos Atenas 2004 - Séniores Femininos 

                                 
                       

                              
                     

    
Jogo:

  
  Resultado: 

   Set 
Selecção Observada: Jogador Oposto n.º: Acções 

                                     
     Exploração do Bloco Adversário Situação 

Ataque Local Passe Tempo 
Ataque 

Tipo 
Ataque Bloco Formação 

Bloco TqBlc STqBlc 
Zona Alvo 

Análise 
do 

Resultado 
N.º Equipa Res. Jogador 

S.O Trans. DZ2/3 FZ2/3 1 2 3 C NC 0Blc 1Blc 2Blc 3Blc BA BF BD BO BOut BErr BP AF AC AP Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 P C E 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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