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RESUMO

O conjunto de respostas (cognitivas e motoras) que se solicita para a realização da ação, ou seja, operacionalização do comportamento tático no 
voleibol concretiza-se com a participação e o apoio do sistema visual. No esporte o sistema visual aporta ao indivíduo informações do ambiente 
que se relacionam entre si e confluem para a tomada de decisão (TD). O presente estudo objetiva analisar a busca visual utilizando-se do 
rastreamento ocular (via Eye Tracking fixo) e verificar a qualidade da tomada de decisão (TD) de atletas e não atletas de voleibol na avaliação de 
cenas reais de jogo.  Participaram do estudo 48 voluntários do sexo masculino sendo 25 atletas (idade média de 16,9±1 anos) e 23 não atletas 
(idade média de 17,6±1,7 anos). Para análise da busca visual (número e duração das fixações visuais) utilizou-se o Eye Tracking SMI RED500® fixo 
durante o teste de avaliação de cenas de jogos de voleibol. Verificou-se a qualidade da TD pelo relato verbal dos participantes, utilizando-se da 
primeira resposta como a melhor solução para a ação apresentada na cena. Nas análises do número de fixações visuais, para três variáveis com 
distribuição normal (Ataque de Extremidade-AE, Bloqueio-BL e Levantamento-LE) utilizou-se o teste t independente para comparação entre os 
dois grupos. Já para a variável com desvio significativo à normalidade (Ataque de Central-AC) recorreu-se ao teste Mann-Whitney U.  Nas análises 
da duração das fixações visuais utilizou-se o teste Mann-Whitney U para comparação entre os grupos. Nas análises da qualidade da TD utilizou-se 
do teste Qui-Quadrado de proporções. Observam-se valores significativamente maiores nas durações médias das fixações visuais para o grupo 
não atletas em relação ao grupo atletas para a situação AC (p=0,042). Em relação à qualidade da TD, revelam-se diferenças significativas nas 
situações AE (p=0,024) e AC (p=0,001) na comparação entre os grupos, obtendo-se uma maior frequência de respostas corretas dos atletas em 
relação aos não atletas. Diante dos resultados encontrados considera-se que jovens atletas de voleibol realizam fixações mais rápidas em 
situações de AC e ainda tomam decisões mais corretas em situação de ataque (AE e AC) quando comparados com não atletas. Conclui-se que a 
qualidade dos sinais relevantes percebidos nas cenas diminui o tempo de fixação e aumentam a qualidade da TD.
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