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Introdução

As mudanças pelas quais o Voleibol passou desde sua
criação em 1895 são inúmeras, porém, nos últimos 15

anos elas foram mais significativas: na forma de contagem
dos pontos, na dinâmica das ações de jogo (maior
tolerância na defesa e nas invasões de quadra e rede), a
inclusão do Líbero, a permissão para o técnico aproximar-
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Resumo
Introdução – A preocupação com os métodos do treinamento tem sido uma constante para

estudiosos da área, e em desportos como o Voleibol os aspectos técnico e tático têm peso con-
siderável. Diante da necessidade de adequar os métodos e cargas de treinamento com as con-
dições de competição de jovens atletas, o conhecimento das demandas de jogo torna-se um
instrumento importante para abordagens mais precisas nessa prática. Material e Métodos – Ava-
liou-se a categoria Infanto-Juvenil feminina através de estudo detalhado das ações ofensivas
com observações sistematizadas, preparadas e naturais sem interferência sobre o local dos jo-
gos, através de filmagem em vídeo, com a câmera posicionada atrás da quadra onde se coloca-
va uma das equipes. As variáveis analisadas foram o posição e o jogador que receberam os le-
vantamentos. Foram obtidos os totais e percentuais de cada uma das variáveis. Em seguida foi
utilizada a estatística descritiva bidimensional, cruzando os resultados das variáveis e o teste
Qui-Quadrado para verificar se existe associação entre as variáveis analisadas. Resultados – Os
resultados indicaram que em cada posição da quadra há predominância de jogador que recebe
os levantamentos em razão das funções táticas, além disso, o número de erros abaixo de 4%
aponta para a boa qualidade técnica. Conclusões – O aumento na qualidade da distribuição
ofensiva se mostrou necessário pelas constatações feitas: número limitado de bolas de veloci-
dade, concentração de quase metade das bolas distribuídas para a Posição 4 e uso restrito das
bolas de fundo. São dados importantes para melhorar os referenciais de treinamento dessa faixa
etária.

Palavras-chave: Educação física e treinamento, estatística & dados numéricos; Saúde do
adolescente; Voleibol

Abstract
Introduction – The concern with training methods has been constant to the sport scientists,

and in sports like Volleyball the technical and tactical procedures are very important. In face of
the need to adequate the training methods and loads with the conditions of young athletes’
competitions, knowledge of game’s demands became an important instrument to more accurate
approaches and practices. Material and Methods – Junior teams of Volleyball female it was
evaluated by a detailed study of the offensive skills with systematic, prepared and natural
observations of matches with no interference on them, with a video-camera positioned on the rear
side of the court. The analyzed variables were the position and the player that receive the setting
balls. It was obtained the totals and percentages of each variable. It was also made the bi-dimen-
sional descriptive statistic with the variables, and the Chi-Square to verify the association
between them. Results – The results indicated that in each position of court there is a predomi-
nance of player who receive the setting balls because of the tactical functions, moreover, the
percentage of errors under 4% shows the good technical quality. Conclusions - The increase in
quality of offensive distribution is something necessary for these evidences: limited number of
fast spikes, almost the half of balls were distributed to Position 4 and the very restricted use of
back row spikes. These are important data to improve the referential of training these athletes.

Key words: Physical education and training, statistics & numerical data; Adolescent health;
Volleyball



se da quadra durante o jogo são alguns exemplos.
Em decorrência disso, é necessário atentar não só pa-

ra as modificações técnicas e táticas, mas também na
estrutura das equipes, na organização das competições
e nos processos de ensino, aprendizagem e treinamento.
A preocupação com os métodos do treinamento des-

portivo tem sido uma constante para os estudiosos da
área, e em desportos coletivos como o Voleibol os as-
pectos técnico e tático têm um peso considerável. Já há
algum tempo, Klesshev15 (1988) afirmava que aproxima-
damente 35% do tempo deveria ser dedicado à prepa-
ração técnica e 40% à preparação tática, o que de-
monstra sua importância.
Os parâmetros que determinam o planejamento e con-

trole para o treinamento dependem diretamente de ava-
liações para monitorar a performance dos atletas.
Tschiene30 (1986) afirmou que um controle preciso das
cargas de treino para jovens atletas pode ser feito com
exercícios específicos da própria modalidade e que servi-
riam como referencial para direcionar essas cargas. E para
auxiliar na construção de referenciais para o controle das
cargas de treinamentos técnicos e táticos o estudo das
demandas de jogo é uma ferramenta muito interessante.
É possível encontrar uma variedade de estudos do jo-

go de Voleibol que foram executados dentro dessa linha
de raciocínio e apresentaram formas de análise estatísti-
ca específicas2,4-5,24-25, que explicaram as demandas tá-
ticas6,22,28 ou se preocuparam com a análise das ações
de jogo e suas estruturas internas7, 12-14,19,22,26.
Este artigo visa dar colaboração semelhante, abor-

dando a categoria Infanto-Juvenil feminina (16 e 17
anos) através de um estudo detalhado das ações ofensi-
vas com o uso de recursos estatísticos simples que aju-
dem a entender a dinâmica de jogo dessa faixa etária.
Platonov* apud Rizola Neto23 (2004) afirma que a estrutura

de um processo de treinamento se caracteriza, entre outros,
pela articulação entre os diferentes aspectos do treino e as
limitações impostas a eles pelas competições. Bompa1

(2004) colocou que o treinamento técnico-tático tem três
fases distintas, sendo que, em duas delas o desempenho
das habilidades deve ser em condições e circunstâncias
próximas às de competição e de forma estável.
Diante da necessidade de se adequar os métodos e as

cargas de treinamento com as condições de competição

dos atletas dessa faixa etária, o conhecimento das de-
mandas de jogo torna-se um instrumento importante para
proporcionar abordagens mais precisas nessa prática.
Optou-se inicialmente por realizar a análise das ações

ofensivas em virtude da sua grande importância em um
jogo, das inúmeras possibilidades que elas podem assumir
no desempenho e também das variadas exigências que
demandam de cada um dos atletas. Com o tipo de
informação que é possível obter, existe a possibilidade de
atuar sobre os mais variados aspectos (técnico, tático,
biológico, psicológico e cognitivo) de maneira mais concisa
e com isso colaborar para a formação de jogadores cada
vez mais inteligentes e aptos para a competição.

Material e Métodos

Este estudo caracteriza-se como uma investigação
realizada através de observações sistematizadas, pre-
paradas e naturais sem interferência sobre o local dos
jogos, através de filmagem em vídeo, com a câmera po-
sicionada atrás da quadra onde se colocava uma das
equipes. As equipes que estavam próximas da câmera
tiveram todas as suas ações registradas, assim como
no trabalho de Gouvêa7 (2005).
O registro das ações seguiu os procedimentos do tra-

balho anteriormente citado, através do instrumento vali-
dado segundo as recomendações de Landis e Koch17

(1977) e Rocha24 (2000), utilizando o Índice de Kappa,
ideal para o trabalho com dados categóricos. Ele apre-
senta validade lógica, pois, mede a performance em si29
e apresentou os parâmetros conforme Tabela 1.
Através dos resultados obtidos, é possível notar que

todas as ações analisadas apresentam elevado grau de
confiabilidade, viabilizando o uso do instrumento. Para
este estudo foram analisadas apenas as ações de le-
vantamento, sendo que, essas foram analisadas dentro
dos critérios apresentados no Quadro 1.
Existem alguns fatores que podem influenciar de forma

importante numa análise dos comportamentos em um jogo:
• as ações em esportes coletivos têm um caráter

aleatório e não seguem uma distribuição normal20, ge-
rando habitualmente dados categóricos e estatísticas
não-paramétricas;
• o número de ações realizadas em diferentes unida-
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* Platonov VN. I principi della preparazione a lungo termine. Riv Cult Sport. 1994;2-10 apud Rizola Neto A. op. cit. ref. 23.

Tabela 1. Resumo dos resultados obtidos para as concordâncias de Fidedignidade e Objetividade de cada variável, utilizando o
Índice de Kappa

Variáveis observadas Fidedignidade Força de Objetividade Força de
(intra-avaliador) concordância (inter-avaliador) concordância

Saque 0,94 altíssima 1,00 Altíssima

Recepção 0,97 altíssima 0,90 Altíssima

Levantamento 0,73 substancial 0,78 Substancial

Ataque 0,95 altíssima 0,87 Altíssima

Bloqueio 0,82 altíssima 0,69 Substancial

Defesa 0,86 altíssima 0,61 Substancial



des de um jogo (set) pode ser bastante diferente e su-
jeito a fatores diversos3, como os de ordem técnica, tá-
tica ou psicológica, por exemplo;
• um conjunto isolado de dados pode dar uma im-

pressão distorcida da performance, sendo recomenda-
do o uso de diversas técnicas estatísticas como, por
exemplo, os números absolutos junto com porcenta-
gens, índices de erro, índices de acerto, distribuições
conjuntas, entre outras possibilidades11.
Dedicando atenção a essas observações, optou-se

pela obtenção dos totais e percentuais de cada uma
das variáveis. Em seguida foi feita a estatística descriti-
va bidimensional, cruzando os resultados da variável
posição com os da variável jogador. Por fim, foi utilizado
o teste Qui-Quadrado (�2) para verificar se existe asso-
ciação entre as variáveis analisadas, assumindo como
hipótese nula (H0) que a distribuição das bolas para os
diferentes atacantes é igualitária em cada uma das seis
posições da quadra.
O uso de �2 para dados deste tipo encontra suporte

no trabalho de Nevill et al.20 (2002) que compararam o
uso dessa técnica estatística com outras como distribui-
ção binomial, distribuição Poisson e regressão logística,
mostrando que elas apresentam resultados muito pró-
ximos e confiáveis.

Resultados

Foram registradas 1577 ações, provenientes dos 56
sets filmados em 16 partidas que ocorreram nas fases
iniciais do campeonato. A tabela abaixo mostra os
valores obtidos para a variável posição.

Tabela 2. Totais e percentuais para a variável POSIÇÃO
n %

P1 40 2.54

P2 392 24.86

P3 273 17.31

P4 746 47.31

P5 14 0.89

P6 45 2.85

Pontos 18 1.14

Erros 49 3.11

Total 1577 100

A Figura 1 apresenta os dados da Tabela 1 e dá a
noção espacial mais precisa de como as bolas foram
distribuídas em quadra:

Figura 1. Distribuição das bolas por posição da quadra

Os valores que constam em pontos e erros não são
incluídos nas tabelas seguintes por não proporcionarem
a seqüência da jogada, ou seja, não permitem indicar
qual jogador recebeu o levantamento:

Tabela 3. Totais e percentuais para a variável JOGADOR
n %

Ponta 800 52.98

Meio 392 24.86

Oposto 347 22.98

Outros 36 2.38

Total 1510 100

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva bidimen-
sional das variáveis posição e jogador, na qual é possí-
vel analisar mais precisamente as demandas ofensivas
de cada uma das atletas em todas as posições de qua-
dra e também onde não são computados os valores de
pontos e erros presentes na Tabela 2.
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Quadro 1. Variáveis analisadas na distribuição ofensiva (levantamento)
Variável Categorias de Valores Descrição

Ponta [P]

Jogador
Meio [C] Jogador que concluiu a jogada

Oposto [O]

Outro [L]

Posições da quadra [P1 a P6] Local para onde a bola foi enviada

Posição Erros Ação que resulta em perda do ponto

Pontos Ação que resulta em ponto direto



Os resultados de �2 permitiram rejeitar H0, mostrando
que em cada posição da quadra existe a predominân-
cia de uma atleta recebendo os levantamentos e esse é
um fenômeno relativamente constante. Todos os resulta-
dos calculados para as posições da quadra estiveram
acima do valor de referencia (11,18) para 3 graus de
liberdade (p ≤ 0,01), como mostra a Tabela 5.

Tabela 3. Totais e percentuais para a variável JOGADOR
n %

Ponta 800 52.98

Meio 392 24.86

Oposto 347 22.98

Outros 36 2.38

Total 1510 100

Dos resultados da Tabela 5 é importante destacar
que os valores da Posição 5 foram os que mais se apro-
ximaram do valor de referência, sendo que esta posição
da quadra tem a menor ocorrência de ataques em qual-
quer categoria, portanto, é a que mais se aproxima de
H0 entre todas.

Discussão

Em relação aos dados apresentados aqui é necessário
alertar para o fato de que a maior parte dos estudos, ao
contrario deste, se concentra na análise de jogos de
Voleibol masculino de alto nível. Dessa maneira, se não
há como fazer uma comparação mais precisa e direta, ao
menos é possível criar referências trabalhos futuros.

Tabela 5. Cálculo de ��2 para análise da distribuição ofensiva
o e o-e (o-e)2 (o-e)2/e

Ponta 3 21.19 -18.19 330.95 15.62
Meio 0 8.66 -8.66 75.03 8.66
Oposto 33 9.19 23.81 566.82 61.66
Outros 4 0.95 3.05 9.28  9.73
P1 �2 95.67
Ponta 109 207.68 -98.68 9738.16 46.89
Meio 67 84.89 -17.89 320.05 3.77
Oposto 188 90.08 97.92 9587.91 106.44
Outros 28 9.35 18.65 347.98 37.23
P2 �2 194.33
Ponta 15 144.64 -129.64 16805.43 116.19
Meio 246 59.12 186.88 34924.18 590.74
Oposto 11 62.74 -51.74 2676.59 42.66
Outros 1 6.51 -5.51 30.34 4.66
P3 �2 754.25
Ponta 623 395.23 227.77 51878.36 131.26
Meio 10 161.55 -151.55 22967.70 142.17
Oposto 113 171.43 -58.43 3414.27 19.92
Outros 0 17.79 -17.79 316.32 17.79
P4 �2 311.13
Ponta 13 7.42 5.58 31.17 4.20
Meio 0 3.03 -3.03 9.19 3.03
Oposto 0 3.22 -3.22 10.35 3.22
Outros 1 0.33 0.67 0.44 1.33
P5 �2 11.78
Ponta 37 23.84 13.16 173.16 7.26
Meio 4 9.75 -5.75 33.01 3.39
Oposto 2 10.34 -8.34 69.57 6.73
Outros 2 1.07 0.93 0.86 0.80
P6 �2 18.18
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Tabela 4. Distribuição conjunta das variáveis JOGADOR e POSIÇÃO
Ponta Meio Oposto Outros Total

%jog 0.38 0.00 9.51 11.11

P1 n %pos 3 7.50 0 0.00 33 82.50 4 10.00 40

%tot 0.20 0.00 2.19 0.26

%jog 13.63 20.49 54.18 77.78

P2 n %pos 109 27.81 67 17.09 188 47.96 28 7.14 392

%tot 7.22 4.44 12.45 1.85

%jog 1.88 75.23 3.17 2.78

P3 n %pos 15 5.49 246 90.11 11 4.03 1 0.37 273

%tot 0.99 16.29 0.73 0.07

%jog 77.88 3.06 32.56 0.00

P4 n %pos 623 83.51 10 1.34 113 15.15 0 0.00 746

%tot 41.26 0.66 7.48 0.00

%jog 1.63 0.00 0.00 2.78

P5 n %pos 13 92.86 0 0.00 0 0.00 1 7.14 14

%tot 0.86 0.00 0.00 0.07

%jog 4.63 1.22 0.58 5.56

P6 n %pos 37 82.22 4 8.89 2 4.44 2 4.44 45

%tot 2.45 0.26 0.13 0.13

Total 800 327 347 36 1510



As equipes apresentam habitualmente em sua es tru -
tu ra tática uma levantadora, uma oposto, uma líbero,
duas centrais (meio) e duas ponteiras. Pode-se con si -
de rar que a atuação das jogadoras meio foi muito res tri -
ta, já que elas receberam apenas 21,66% das bolas
(Ta bela 3), sendo que mais de 90% delas (Tabela 4) na
Po sição 3 da quadra.
O valor de 3,11% de erros obtido parece ser bom. Do

pon to de vista prático, aos técnicos cabe a missão de
mi ni mizar os valores que implicam em erro apre sen ta -
dos aqui. Mas essa questão deve ser discutida sob uma
ótica diferente.
Se por um lado existem inúmeras atividades es pe cí fi -

cas que levam às melhorias técnicas necessárias para
tal fim, por outro, Werner et al.31 (1996) afirmaram que a
apren dizagem por repetição dos fundamentos resulta
em jogadores habilidosos, mas com técnicas inflexíveis,
com limitada capacidade de decisão para as situações
de jogo e muito dependentes do técnico em seu de -
sem penho. Esse perfil é claramente contraditório ao de
um atleta de alto nível e esse perfil começa a ser mol da -
do de forma definitiva na categoria Infanto-Juvenil, pois,
de acordo com Malina e Bouchard18 (2002), trata-se de
um momento altamente favorável para tal em diversos
as pectos.
Em relação à distribuição restrita de bolas para a Po -

si ção 3 aqui encontrada, (17,31%) outros autores apon -
ta ram para um uso maior desse recurso em equipes
adul tas masculinas. Ramos et al.22 (2004) encontraram
33,1% e 26,2% de bolas desse tipo na análise de 2
equi pes masculinas adultas. Rocha24 (2004) observou
33,87% dessas bolas, enquanto Salas et al.26 (2004)
obser varam 31,3%, mesmo considerando que as for -
mas de observação tenham sido ligeiramente diferentes
entre si.
Gouvêa7 (2005) apresentou dados que demonstram o

fato de que é importante utilizar a velocidade no ataque
pa ra ter vantagens, mas alerta que nem todas as si tua -
ções de jogo são favoráveis a essa forma de ação, sen -
do importante que levantadores e os outros jogadores
sai bam reconhecer e lidar com isso. 
Descontadas as bolas das levantadoras que geraram

pon tos diretos ou erros, a configuração da distribuição
ofen siva não se modifica muito (Tabela 3) havendo uma
in ci dência muito grande de bolas (47,31%) para a Po si -
ção 4 da quadra. Isso pode ser ilustrado com o fato de
que em alguns momentos durante os jogos analisados o
ata que pareceu bastante previsível chegando a utilizar
a mesma bola com a mesma atacante em 3 ou 4 ações
con secutivas. O número mais próximo do encontrado
aqui (44,3%) está na análise da equipe que perdeu a
sé rie final de jogos da Superliga 2002/2003, sendo que
a equipe vencedora utilizou 29,8% desse tipo de bola, o
que ajudou a explicar a diferença no resultado final se -
gundo Ramos et al.22 (2004). 
O fato alertado por Hughes e Bartlett11 (2002) de que

con juntos de dados deste tipo não podem ser apre sen -
ta dos sem relação uns com os outros fica bastante evi -
dente na Tabela 4: ao observar os 77,78% para as po si -
ções 2 e 4 referentes às ações de jogadoras diferentes

sem olhar para os valores absolutos (28 contra 623) fica
a impressão de que foram demandas idênticas, quando
na verdade as bolas na posição 2 resultam de ações
sem eficácia tática por não gerarem ataques.
A Tabela 4 permite visualizar também a variedade de

ti pos de ataque de cada jogadora em função do local
on de elas receberam os passes para essa ação. É pos -
sível ver a maior variação de ataques da jogadora opos -
to nas posições da quadra, com sua maior incidência
na Posição 2 (188 e 54,18%), e o maior percentual de
bo las em uma posição de fundo de quadra (9,51%) ca -
rac terizando ação ofensiva bem definida taticamente.
As jogadoras ponta apresentaram 83,51% de bolas re -
ce bidas na Posição 4 e menos de 7% de bolas re -
cebidas pelas posições de fundo de quadra
Em uma serie de estudos semelhantes, Katsikadelli12-

14 (1995, 1996, 1998) observou que o total de bolas dis -
tri buí das para os atacantes de fundo chegou a 16,5%,
23,1% e 15,8% em cada um dos torneios observados.
Sa las et al.26 (2004) observaram 22% de bolas desse
tipo, enquanto Ramos et al.22 (2004) observaram até
19% dessas bolas direcionadas para a linha de defesa.
No presente estudo essa marca é de 6,56% (Tabela

1), porém, das 99 bolas passadas para as posições de
fundo de quadra (1, 5 e 6), jogadores não-atacantes
(ou tros) tocaram em 6 bolas e 14 delas foram para a Po -
si ção 5, onde não são regularmente realizados ataques
com definição tática proposital, portanto, 20% desses
ataq ues de fundo não se constituíram em ação tática
bem definida.
Em cada posição da quadra existe o predomínio de

ações de uma determinada jogadora, sendo nas Po si -
ções 1 e 2 a maioria das bolas recebidas pela jogadora
opos to (82,50% e 47,96%), na Posição 3 predomínio
das jogadoras meio (90,11%) e assim por diante. Os
resul tados do teste �2 já chamaram a atenção para tal
fato, confirmando a hipótese inicial de pesquisa.
Até aqui foram analisadas as características mais im -

por tantes na distribuição ofensiva de equipes de Volei -
bol Infanto-Juvenil feminino, foram apontados detalhes a
se rem observados e trabalhados criteriosamente pelos
téc nicos, que unidos às considerações de outros au -
tores ajudem a proporcionar evolução e melhorias.
Oslin21 (1996) sugeriu que é importante se concentrar

nas habilidades que os alunos já têm e as apro xi ma -
ções táticas devem permitir "[...] a eles jogar para
apren der sobre o jogo". É importante saber quais são os
pon tos a serem melhorados, mas que essa melhoria
ocor ra através das ferramentas que estão disponíveis e
não ter a expectativa de que a simples repetição de fun -
da mentos traga melhoras significativas no desempenho.
Sousa27 (1999) reforçou que a compreensão do jogo

é vital devendo haver preocupação com a técnica para
que esta seja um complemento que enriquece o de sem -
pe nho. Nesse mesmo sentido, Kruger e Roth16 (2006)
afir maram que o tipo e a qualidade dos movimentos su -
ce dem o "[...] jogar com liberdade, reconhecer e per ce -
ber situações de forma correta e compreendê-las desde
o ponto de vista tático". Ou seja, não é suficiente aplicar
exer cícios de correção técnica se os jogadores não en -

341

Gouvêa FL, Lopes MBS. Análise das ações de distribuição ofensiva (levantamentos) no Voleibol Infanto-Juvenil feminino. Rev Inst Ciênc
Saúde. 2007; 25(4):337-44.



ten dem ou não sabem por quê, pra quê e quando vão
apli car o que está sendo trabalhado.
Trata-se do conhecimento tático, no qual estão in cluí -

dos, de acordo com Greco e Chagas9 (1992),
elementos cognitivos (percepção, antecipação e
tomada de de cisão) e a relação dos componentes de
jogo (bola, colegas, espaço, tempo, adversários).
Gréhaigne e Godbout10 (1995) colocaram que a cons -

tru ção desse conhecimento tático se baseia nos co nhe -
ci mentos sobre a organização do jogo, no co nhe ci -
mento específico da modalidade e no conhecimento so -
bre as possibilidades de jogo. Em outras palavras, um
le vantador de técnica exemplar para executar bolas de
ve locidade (conhecimento específico) sem a percepção
de que o melhor bloqueador adversário está con cen tra -
do nessa jogada (organização do jogo) e que não dis -
po nha de variações para essa situação (possibilidades)
tem um conhecimento tático limitado, mesmo que im -
pressione os olhos de quem o assiste em ação.
Rizola Neto23 (2004) sugeriu que o treinamento téc ni -

co para o levantamento envolve a qualidade da exe cu -
ção dentro dos limites dos atletas e dentro de um pla ne -
ja mento temporal, enquanto o treinamento tático deve
en fatizar a percepção, a tomada de decisão e o apri mo -
ra mento da avaliação das condições de jogo, em con -
for midade com Graça8 (1998).

Conclusões

1. O instrumento utilizado para análise das ações de
dis tribuição ofensiva demonstrou que existem variados
de talhes a serem observados pelos treinadores de equi -
pes da categoria Infanto-Juvenil.
2. Um fato que merece olhar extremamente cui da do -

so está na quantidade de erros de levantamento: ape -
nas 49 de 1577 bolas registradas. A princípio pode ser
con siderado um número muito bom, mas isso re pre sen -
ta que a qualidade de execução tem um bom padrão,
ou seja, um aspecto de ordem técnica. Uma per for man -
ce de qualidade resulta de atletas suficientemente bem
pre parados em vários aspectos. Não adianta ter muita
for ça para atacar uma bola se esta não for atacada no

lu gar certo, assim como não é suficiente para um jo -
gador de futebol chutar todas as bolas na direção do
gol, mas seus chutes não terem potência.
3. O aumento na qualidade da distribuição ofensiva

se mostrou necessário pelas constatações feitas aqui.
Mui tos pontos da análise reforçam essa afirmação: a
dis tribuição muito limitada de bolas de velocidade (ge -
ral mente bolas na Posição 3 para as atacantes cen -
trais), a concentração de quase metade das bolas dis -
tri buídas para a Posição 4 (uma bola mais lenta) e estas
mui to concentradas nas atacantes de ponta, alem do
uso também bastante restrito das bolas de fundo.
4. Um aspecto positivo a ser apontado é a tendência

de versatilidade no ataque das jogadoras da função
opos to, para as quais a distribuição de bolas não apre -
sen tou uma concentração em determinadas posições
da quadra como ocorreu com as outras atacantes. Isso
indica um certo nível de confiança no ataque para
essas jogadoras.
5. A importância da tática já foi explicitada por muitos

autores, especialmente em esportes coletivos como o
Voleibol, e alcançar um bom nível nesse aspecto não é
tarefa das mais simples já que envolve variadas ca pa -
cidades cognitivas em conjunto com a solidez da téc ni -
ca das ações, que só são possíveis quando existe uma
apren dizagem muito bem estruturada.
6. O cenário ideal inclui a diminuição na quantidade

de erros no levantamento, a redução no número de le -
van tamentos sem um sentido tático claro e eficaz e um
au mento do percentual de levantamentos que se con -
ver tem em pontos diretos, pois, estes são a expressão
má xima da inteligência tática das levantadoras.
7. Por ser uma contribuição inicial para formar re fe -

ren ciais específicos da faixa etária e do gênero, existem
de talhes que podem ser aprimorados em estudos como
es te, especialmente na forma de registro das ações que
ne cessita ser feita de maneira mais eficiente, talvez com
o uso de programas de computador específicos para
es se fim. O uso mais constante de instrumentos como
es te e a difusão de todo o conhecimento acerca da for -
ma ção de jogadores contribuirá de forma importante
para o aparecimento de novos valores na modalidade.
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