
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: SENSAÇÃO E PERCEPÇÃO NO VOLEIBOLTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIROINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CLÉIA GOMES MAXIMIANO DA SILVA, GLORIA ALVES SENA DE MORAIS, LUCIANA
NOGUEIRA PINTO, MERLY ROZENDO DA SILVA, NATHALIA KAROLINE DOS SANTOS SILVA,
RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA DORNELES, SHIRLEY ROMA BERNARDES

AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLAUDIA STEFANINIORIENTADOR(ES): 



1 RESUMO 

A percepção é um processo contínuo de organização de novas informações 

associada às informações armazenadas pelo cérebro, significando conhecer e 

interpretar informações (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Partindo-se do princípio que a 

percepção é essencial à aprendizagem e à prática de habilidades motoras, um 

praticante deverá ter a capacidade de perceber e processar sinais relevantes para 

gerar respostas satisfatórias. Especificamente, a habilidade motora escolhida foi o 

voleibol. O objetivo da pesquisa é verificar o papel das modalidades sensoriais na 

prática do voleibol.  O voleibol é um esporte de complexo aprendizado e sua maior 

dificuldade reside no fato de envolver habilidades construídas, mais complexas que 

as habilidades básicas. Para avaliar a importância dos órgãos sensoriais na prática 

do voleibol, realizou-se uma pesquisa de campo com praticantes de voleibol, 

utilizando a habilidade saque, com diferentes tipos de bola. Os resultados apontam 

para maior assertiva quando se utilizou a bola de voleibol e mais fracasso na 

utilização na bola de basquetebol. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O tema da pesquisa tem referência ao papel dos órgãos sensoriais na 

prática do voleibol.  

Para que uma habilidade motora possa ser executada com sucesso, o 

primeiro passo se dá com a recepção da informação sensorial. À entrada da 

informação sensorial nos órgãos dos sentidos e sua aferência ao sistema nervoso 

central se dá o nome de sensação (MAGILL, 2000). 

Em seguida, é muito importante para o sucesso da habilidade motora que se 

planeje e execute uma resposta motora adequada ao estímulo recebido. 

O processamento do estímulo, sua decodificação, análise nos mecanismos 

de interpretação, com a comparação com os dados já existentes, facilitando a 

tomada de decisão, elaboração de resposta, organizada no mecanismo de resposta 

e posterior encaminhamento aos efetores apropriados, dá-se o nome de percepção 

(MAGILL, 2000). 

Nesse sentido, levantou-se as seguintes questões: a) qual o papel dos 

órgãos sensoriais na execução das habilidades técnicas do voleibol?; b) quais os 

órgãos sensoriais mais relevantes para a prática do voleibol? 



A sensação e percepção encontram-se com conceituações distintas 

propostas pelos autores abordados. Para Gallahue e Ozmun (2005), sensação são 

os estímulos recebidos por várias modalidades sensoriais, por exemplo, a visão, 

audição, tato, ou a propriocepção. Já o termo percepção significa conhecer ou 

interpretar informações, é um processo contínuo de organização de novas 

informações associada às informações armazenadas pelo cérebro (GALLAHUE; 

OZMUN, 2005). Essas percepções podem se dar na esfera visual, tátil, auditiva e 

proprioceptiva quando se trata de habilidades motoras. 

A percepção visual é a percepção da luz pelo sistema visual. Segundo 

Gallahue e Ozmun (2005), caracteriza-se pela percepção das formas, relações 

espaciais, cores, intensidade de luz e movimento. 

A percepção auditiva é a capacidade de distinguir sons através do sistema 

auditivo. A acuidade auditiva desenvolve-se marcantemente até a adolescência. Os 

níveis sonoros poucos descriminados pelos bebês são eficazmente discriminados 

pelas crianças mais velhas, sendo capazes de diferenciar sons graves, agudos, 

estridentes ou suaves (GALLAHUE; OZUMN, 2005). 

A percepção tátil trata da capacidade de reconhecimentos de presença, 

forma, tamanho e temperatura de diferentes objetos no próprio corpo, como afirmam 

Gallahue e Ozmun (2005). As sensações de pressão, como a dor, são próprias do 

tato. 

Primeiramente é importante estabelecer uma distinção entre cinestesia e 

propriocepção. A cinestesia é a sensação e consciência que o indivíduo tem dos 

movimentos do seu corpo, conforme o posicionamento de articulações e tensões 

geradas pelos músculos. A propriocepção é a capacidade em reconhecer a 

localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos 

músculos e a posição de cada parte do corpo em relação ás demais sem utilizar a 

visão. Esse tipo percepção permite a manutenção do equilíbrio e a realização de 

diversas atividades práticas (SCHMIDT; WRISBERG, 2001). 

De acordo com Magill (2000), todo movimento voluntário envolve um 

elemento de percepção. Dessa forma, o desenvolvimento motor está intimamente 

ligado ao funcionamento perceptivo motor e assim todo indivíduo utiliza a percepção 

para se movimentar. O desenvolvimento perceptivo motor pode ser descrito como 

um processo de especialização crescente e habilidade funcional, empregando-se 

informações sensoriais, que é a recepção de várias formas de estímulos pelos 



órgãos sensoriais; integração sensorial, que é a organização dos estímulos que 

chegam ao cérebro e sua associação com informações já armazenadas; 

interpretação motora, que refere-se à tomada de decisões motoras internas 

baseadas na memória existente; ativação motora, que é a execução do movimento; 

impulsionada pelos impulsos elétricos enviados do cérebro aos músculos; e 

retroalimentação (feedback), que é a avaliação do ato motor executado por meio das 

modalidades sensoriais. 

Antes de se abordar o impacto dos sentidos nas ações motoras, cabe um 

destaque ao voleibol. 

Por se tratar de um esporte complexo, as aulas de voleibol para crianças e 

adolescentes possuem objetivos que vão além do simples exercício de gestos 

desportivos ou movimentos táticos. Sua prática envolve habilidades técnicas, 

baseadas em combinações de habilidades motoras básicas e habilidades 

construídas. (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2008). 

Os principais fundamentos do voleibol são: saque, toque, manchete, 

bloqueio e cortada. A seguir, descreve-se os fundamentos, para orientar 

posteriormente a relação dos mesmos com os órgãos sensoriais. 

O toque é o fundamento mais característico do voleibol. Responsável, na 

maioria das vezes, pela preparação do ataque, como o levantamento. A manchete é 

o fundamento mais utilizado para a recepção do saque e defesa de bolas cortadas, 

pois o contato da bola de faz no antebraço que é a região que melhor suporta os 

fortes impactos provocados pelas cortadas. O saque é um fundamento que dá início 

ao jogo golpeando a bola solta no ar. Pode ser realizado por baixo ou por cima. Seu 

principal objetivo é dificultar a recepção da equipe adversária. A cortada é o 

fundamento que finaliza a maioria das ações ofensivas (ataque) e visa enviar, por 

meio de um forte golpe dado durante um salto, a bola no solo da quadra equipe 

adversária. É composta por 5 etapas: deslocamento, chamada, salto, fase aérea e 

queda. E por fim, o bloqueio é um fundamento que visa interceptar junto a rede a 

bola cortada pelo adversário. Possui caráter defensivo que pode tornar-se ofensivo 

quando se consegue enviar a bola no solo da equipe adversária (BOJIKIAN; 

BOJIKIAN, 2008). 

A seguir, são descritos o papel dos órgãos sensoriais e a percepção no 

voleibol. Na verdade, a visão, audição, tato e propriocepção são essenciais na 

prática de qualquer esporte.  



A visão é importante para que o indivíduo se identifique quanto a 

lateralidade, a visibilidade, a visibilidade total que está fora do foco principal 

conhecido como visão periférica (SAMULSKI, 2009). No voleibol, é importante que o 

praticante visualize a direção da bola, o posicionamento dos adversários e do 

próprio time. 

O tato é um dos sentidos o órgão responsável por esse sentido é o maior 

órgão do corpo humano a pele. Na pele existem diversos tipos de receptores de 

estímulos táteis. São esses receptores que recebem e transmitem ao cérebro a 

sensação de toque (SAMULSKI, 2009). O praticante percebe o contato do pé com o 

solo, do corpo com o corpo de um colega ou adversário e, principalmente, o contato 

da mão com a bola, sentindo sua pressão e força, o que determina sua velocidade. 

A audição é responsável pela capacidade de ouvir ou seja, pela audição e 

pelo equilíbrio do corpo sendo assim torna-se indispensável para a adequação dos 

esportes (SAMULSKI, 2009). No voleibol, o praticante ouve o contato da bola com o 

solo e do contato da bola com a mão do adversário, bem como as orientações do 

técnico e colegas de equipe. 

A propriocepção é capacidade em reconhecer e localizar o espaço corporal, 

a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às 

demais. A propriocepção tem relação com a melhora do equilíbrio, estímulo as 

eferências neurais originadas dos mecanismos receptores das articulações, 

músculos, tendões, tecidos profundos que são transmitidos em forma de impulso 

neural (SAMULSKI, 2009). O praticante utiliza essa modalidade sensorial ao realizar 

os movimentos de seu corpo sem utilizar a visão, bem como nos ajustes de 

movimento. 

O indivíduo nasce apropriado de sensações, tais sensações vão sendo 

aprimorados ao longo da vida de cada indivíduo passando a ser percepção. A 

percepção é considerada uma forma de reconhecimento, de aproximação e 

interação com o meio ambiente (SAMULSKI, 2009). 

De acordo com Samulski (2009), um atleta somente poderá corresponder as 

exigências do jogo quando tiver uma ampla capacidade de perceber e processar os 

sinais relevantes à ação, de forma que se possa gerar uma resposta rápida. A 

percepção é importante para que o atleta se organize e se oriente no meio ambiente 

em que vive. Percepções são processos presentes em todas as fases da ação. Elas 



contribuem para determinar as mudanças de velocidade, de espaço, e movimentos 

do corpo inteiro ou partes dele, da posição do adversário e da forma de controle. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é verificar qual o papel dos órgãos sensoriais na 

prática do voleibol, especificamente a percepção tátil no voleibol. 

 

4 METODOLOGIA 

O objetivo da presente pesquisa é explicativa, que é a pesquisa que visa 

identificar os fatores que contribuem para que os fenômenos ocorram. Assim, tem a 

meta de aprofundar o conhecimento da realidade porque explica a razão, o “porquê” 

das coisas (GIL, 2008). 

O tipo de pesquisa é a experimental, que é utilizada quando se determina 

um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-

lo definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto (GIL, 2008). 

Pode-se afirmar, de acordo com Chizzotti (2001), que o Método 

Experimental é aquele que submete um fato a experimentação em condições de 

controle, e o observa com critérios de rigor, mensurando a constância das 

incidências e suas exceções, admitindo como cientifico somente os conhecimentos 

passíveis de compreensão em condições de controle, legitimados pela 

experimentação e comprovados pela mensuração.   

Segundo Teixeira (2001) na pesquisa experimental o pesquisador intervém 

de maneira ativa para obter os dados, ou seja, um fenômeno da realidade é 

produzido de forma controlada, com o objetivo de descobrir os fatores que o 

produzem ou que por ele são produzidos. 

Foram apresentados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

tomadas as providências necessárias para garantir a ética obrigatória na condução 

da pesquisa. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A habilidade escolhida para analisar-se o seu papel e importância na prática 

do voleibol foi o saque por cima. De acordo com Magill (2000), a visão é considerada 



o principal órgão sensorial e primeira a ser utilizada quando se há disponível uma 

gama de modalidades sensoriais. 

Em princípio, pode-se pensar que a visão é o órgão sensorial mais 

importante no saque do voleibol, mas analise-se o experimento. 

Foram selecionados de modo aleatório dez praticantes de voleibol. Os 

participantes foram escolhidos entre estudantes universitários, do sexo masculino, 

com idades entre 18 e 40 anos. 

O local de aplicação do teste foi uma quadra poliesportiva de um centro 

comunitário. Cada indivíduo deveria realizar o saque da linha de fundo da quadra de 

voleibol, utilizando quatro tipos de bolas diferentes, sendo elas: bola de basquetebol, 

bola de futebol americano, bola de voleibol e bola de tênis. 

O intuito do teste foi testar o tato através do peso da bola no saque por cima. 

Para aplicação do teste, todos os selecionados permaneceram do lado de fora do 

ginásio para não terem contato com o teste. Os participantes entraram e foram 

testados uma a um, e tomavam conhecimento do teste na entrada da quadra. Cada 

um recebia a mesma orientação, ou seja: deveriam sacar por cima, utilizando 

primeiramente a bola de basquetebol. São realizadas três tentativas para cada tipo 

de bola, totalizando 12 saques por participante. Em seguida a bola oferecida foi a 

bola de futebol americano, posteriormente foi a bola de voleibol e por último, a bola 

de tênis. 

As bolas escolhidas apresentam diferentes tipos de peso e tamanho. O 

praticante somente tem contato com a bola para dimensionar seu peso e tamanho 

no momento do saque e deve proceder aos ajustes mentais para a assertiva da 

tentativa, no momento que antecedente ao movimento. 

Para os critérios de pontuação para definição de resultados, foram anotadas 

opiniões dos praticantes quanto ao que sentiram nas ações motoras nos diferentes 

tipos de bola. Como também se pontuou os saques realizados de maneira correta, 

ou seja, que passaram da rede e caíram dentro da quadra adversária. Quando a 

bola não ultrapassou a rede ou não caiu dentro da quadra adversária, considerou-se 

tentativa fracassada, sem pontuação. 

 

6 RESULTADOS 

Com realização do teste, foi constatado que o peso da bola tem interferência 

na realização do saque e, de acordo com o relato dos participantes dos testes a bola 



1 (basquete) mais pesada, requer um esforço maior para execução do saque que 

não obteve sucesso em suas tentativas, sendo que todos os praticantes erraram 

todas as 3 tentativas. 

Observando-se a tabela abaixo, verifica-se que a bola 2 (futebol americano), 

apesar de ter um peso próximo a de voleibol, por seu formato ser oval, comprometeu 

a realização dos saques, trazendo um baixo número de acertos. 

A bola 3 (voleibol) foi a que apresentou um maior número de acertos por 

tentativas em comparação com as outras bolas utilizadas no teste, porque acredita-

se que seu uso frequente facilitou a realização do saque. É a bola que os praticantes 

usam no jogo regularmente. 

Observa-se, ainda, na tabela abaixo, que o número de acertos com a bola 4 

(tênis) também foi alto devido à bola ser extremamente leve, facilitando a ação 

motora, conforme relato dos praticantes. 

 

Tabela 1 – Resultados das tentativas por tipos de bola 

TIPO DE BOLA TENTATIVAS ACERTOS 

Bola de basquete 30 0 

Bola de Futebol americano 30 2 

Bola de Voleibol 30 28 

Bola de Tênis 30 30 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No voleibol, as habilidades motoras exigem a utilização das diferentes modalidades 

sensoriais. Mas, conforme afirma Magill (2000), a tendência é que se confie somente 

na visão, pois a visão é considerada a “rainha” dos sentidos, significando que é fonte 

primária de informação.  

Ao analisar-se o papel das modalidades sensoriais nas habilidades motoras 

específicas do voleibol, concluiu-se que todos os órgãos sensoriais aqui citados são 

essenciais para sua prática, porque em toda e qualquer modalidade esportiva as 

ações são variadas e complexas, exigindo que o praticante se oriente e se organize 

perante cada situação de jogo. 

Para exemplificar essa afirmação, procurou-se destacar o papel do tato em relação 

ao saque por cima e os resultados encontrados na pesquisa de campo apontam 



para sua importância, quando demonstra-se que o peso da bola que é sentido pelo 

tato, importa nos ajustes que o cérebro deve fazer, principalmente no mecanismo de 

interpretação das informações para tomar a decisão do quanto de força deve 

empreender ao realizar o movimento assertivo.  
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