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RESUMO

Um dos focos de estudo da TD implica no entendimento das escolhas realizadas pelo participante dentro das várias opções apresentadas durante 
uma situação de jogo. Na pesquisa científica na área das ciências do esporte, considera-se que a geração de opções caracteriza o comportamento 
criativo do sujeito para a TD. O presente estudo objetiva verificar a relação entre a quantidade de opções geradas para a tomada de decisão (TD) 
de atletas e não atletas de voleibol em cenas reais de jogo nos momentos com e sem oclusão visual. Participaram 46 voluntários do sexo 
masculino divididos em dois grupos: atletas (n=23; idade média de 16,9±1 anos e experiência com voleibol de 3,7±1,1 anos); e não atletas (n=23; 
idade média de 17,6±1,7 anos e nenhuma experiência com voleibol). Utilizou-se o teste de avaliação de cenas de jogos de voleibol realizado em 
dois momentos: momento 1 (com oclusão visual), onde a tela se apaga no momento da interrupção da cena; e momento 2 (sem oclusão visual), 
onde a tela congela no momento da interrupção. Na interrupção da cena em ambos os momentos, o voluntário tem até três segundos para 
responder “o que fazer?” (primeira opção = TD). Em seguida, visando outras possíveis alternativas de solução da jogada que o voluntário tenha 
percebido na cena, consideram-se até 22 segundos para responder verbalmente “o que mais?”, explicitando-se a fase de geração de opções. Com 
isso foi analisado a geração de opções, que se refere à possíveis alternativas de solução da jogada que o voluntário tenha percebido na cena, além 
de responder qual a melhor das opções dentre as alternativas produzidas para a ação de forma eficaz. Para análise dos dados, utilizou-se a 
ANOVA two-way para os fatores grupo (atletas e não atletas) e momento (com e sem oclusão). Para as variáveis nas quais detectou-se interação 
entre fatores principais, realizou-se ainda análise de desdobramentos. Em relação aos momentos (com e sem oclusão visual), observa-se uma 
diferença significativa sendo maior para o grupo de atletas quando comparados com o grupo de não atletas no momento com oclusão visual em 
todas as situações de jogo. Além disso, no momento sem oclusão gerou-se mais opções do que no momento com oclusão nos dois grupos. As 
diferentes estratégias de busca visual nos momentos com e sem oclusão evidenciaram-se como um importante fator que comprova as diferenças 
encontradas nos resultados deste estudo, afirmando a hipótese proposta por Johnson e Raab (2003), que a diferença entre o número e os tipos 
de opções geradas depende das estratégias utilizadas para a resolução de uma determinada ação.
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