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RESUMO

Nos Jogos Esportivos Coletivos (JEC), como é o caso do voleibol, o jogo caracteriza-se por mudanças frequentes, onde solicita-se que seus 
praticantes tomem atitudes táticas estratégicas para solucionar os problemas das situações imprevisíveis durante a partida. O conhecimento 
tático declarativo (CTD) e a tomada de decisão (TD), bem como a execução motora (técnica), são fatores relevantes no desenvolvimento da 
expertise neste tipo de esporte. O CTD pode ser definido como o conhecimento das informações factuais que pode ser expresso, narrado, 
explicado, declarado de forma verbal pelo atleta. É uma vivência que fica armazenada na memória de forma a ser relembrado posteriormente de 
forma verbal, é o saber “o que fazer”. Já a TD é a capacidade das pessoas em escolher uma entre diferentes opções em diferentes condições em 
um determinado tempo/momento. Esses processos cognitivos apresentam-se fortemente relacionado com as escolhas táticas, particularmente 
durante a realização das ações técnicas no jogo. Apesar de bem descritas as diferenças entre a TD e o CTD em atletas de voleibol de diferentes 
níveis, há uma lacuna na literatura específica da área se tratando do voleibol em nível escolar. Além disso, não foram encontrados estudos que 
comparem a TD e o CTD nas diferentes situações de jogo com esta população. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a qualidade da tomada 
de decisão e o conhecimento tático declarativo de atletas escolares masculinos de voleibol nas situações de ataque de extremidade (AE) e ataque 
de central (AC). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob o número 821.295. A amostra foi composta por 
atletas masculinos escolares de voleibol (n=20; idade média de 16,6+1,1 anos; tempo de treino sistematizado de 2,8+1,6 anos). Para avaliar a 
qualidade da TD e o CTD foram utilizadas as cenas de ataque (AE e AC) do Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol - TCTD:VB. O 
teste foi aplicado no próprio local de treinamento dos atletas, antes do treino, em uma sala disponível pela escola. Durante a aplicação do 
TCTD:VB os participantes ficaram sentados em frente ao computador e assistiram as cenas de vídeo contendo as situações de ataque em jogos 
formais (6x6). As cenas foram filmadas na perspectiva de topo, com distância de aproximadamente 7-9 metros da quadra, que permite a 
observação de toda a quadra e percepção de profundidade. As cenas iniciam no saque adversário e perpassam pela recepção, levantamento e, no 
momento do ataque, a cena é cortada (apaga-se a tela) e o atleta tem que dizer imediatamente “o que fazer” (considera-se esta resposta como 
sendo a TD). Em seguida, o atleta justifica a sua decisão (considera-se o CTD). Os dados foram tabulados utilizando-se de média, desvio padrão e 
quantidade de acertos. Para análise utilizou-se o teste t independente, que mostrou diferença significativa na comparação entre as duas situações 
para a TD. Os dados foram tratados utilizando-se o software SPSS 20.0 e o nível de significância mantido em 5%. Observa-se que houve diferença 
significativa na quantidade de respostas corretas (TD) [t(30,707)=2,082; p=0,046], sendo maior para as situações de AE quando comparadas às 
situações de AC. Na análise do CTD, não houve diferença significativa entre as situações [t(37,676)= -1,525; p=0,136]. Conclui-se que a TD dos 
atletas do presente estudo, em situações de ataque são melhores quando esta ocorre pela extremidade. Do ponto de vista prático, o treinador 
pode explorar este tipo de ação para melhores resultados e também enfatizar o treinamento de AC com estes atletas para melhora do 
rendimento e distribuição das jogadas. Sugere-se estudos utilizando-se de outras situações e separação por posição em quadra.
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