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Saúde

RESUMO

A qualidade da tomada de decisão (TD) para a resolução de situações-problemas no jogo relaciona-se com o conhecimento tático declarativo 
(CTD). 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”. Esses processos cognitivos apresentam-se fortemente relacionado com as escolhas táticas, particularmente durante a realização das ações 
técnicas no jogo. O caráter situacional das ações nos jogos esportivos colectivos (JEC) exige respostas táticas e técnicas, isto é, na situação o 
jogador realiza mentalmente constantes interações de informações provenientes do ambiente, considera a tarefa a ser realizada e suas 
possibilidades de concretizar a resposta. No voleibol o CTD é diferente entre os atletas com distintos níveis de experiência, porém a comparação 
entre os sexos não está claramente descrita na literatura específica relacionado ao tema. Assim, o objetivo do presente estudo é comparar a 
qualidade da tomada de decisão e o nível de conhecimento tático declarativo entre atletas masculinos e femininos escolares de voleibol. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob o número 821.295. Participaram 20 atletas masculinos (idade média de 16,6±
1,1 anos; tempo de treino sistematizado de 2,8±1,6 anos) e 21 atletas femininas (idade média de 15,1±1 anos; tempo de treino sistematizado de 
3,4±0 anos) escolares de voleibol. Para avaliar a qualidade da TD e o CTD foi utilizado o Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol -
TCTD:VB. O teste consiste na avaliação de 24 cenas reais de jogo de 6x6 divididas em quatro situações específicas: Ataque de Extremidade - AE (6 
cenas), Ataque de Central – AC (6 cenas), Levantamento – LE (6 cenas) e Bloqueio – BL (6 cenas). 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 jogo de 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 situações 
de ataque (AE e AC) iniciam a partir do saque adversário, perpassam pela recepção, levantamento e interrompe-se a imagem no momento do 
ataque. As situações de levantamento (LE) e bloqueio (BL) iniciam a partir do saque adversário, perpassam pela recepção e interrompe-se no 
levantamento. No momento da interrupção da cena, a tela se apaga e o atleta verbaliza imediatamente o que ele faria (considera-se a TD). Em 
seguida, justificam o motivo da escolha (considera-se o CTD). As pontuações seguiram o descrito no teste original. Os dados foram expressos pela 
estatística descritiva (média, desvio padrão, valores mínimos e máximos), verificou-se a normalidade dos dados e aplicou-se um teste t para 
amostras independentes. Para todas as análises foi utilizado o software SPSS 20.0 e o nível de significância mantido em 5%. O teste t para 
amostras independentes mostrou que houve diferença entre os sexos na TD do AE (t(39)=-2,302; p=0,027) e no CTD no LE (t(24,6)=-2,23; p=
0,035), demonstrando que o sexo masculino apresentou desempenho superior ao sexo feminino em ambas as situações do teste. Conclui-se que a 
especificidade e velocidade do jogo masculino em relação ao feminino é um dos fatores que influencia na percepção de sinais relevantes e 
consequentemente no CTD e TD de jovens atletas de voleibol quando compara-se os sexos.
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