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1 RESUMO 

O estudo tem por objetivo verificar o papel da audição na realização da partida do 

voleibol e comparar sua importância entre atletas e amadores. Estudou-se o papel 

dos sentidos durante a execução dos fundamentos do voleibol, com destaque para a 

função da audição. As modalidades sensoriais fazem parte do processo de 

sensação e percepção que levam o indivíduo a processar a informação para a 

elaboração de uma resposta motora apropriada. Levando-se em consideração a 

audição, destacou-se os momentos que é mais utilizada, como na comunicação 

entre si dos jogadores, nas ordens vindas do técnico, e para saber se alguém irá na 

bola. Em função disso, foi realizado um teste em situação de jogo com quatro 

praticantes e quatro iniciantes. Realizou-se a simulação em situação de audição 

normalmente usada e repetiu-se a simulação com fones de ouvido, alterando a 

possibilidade de audição no jogo. Comparou-se os resultados obtidos entre os dois 

grupos e os resultados apontam para a mínima alteração dos resultados em função 

da audição, principalmente entre os iniciantes. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O voleibol é um esporte executado em uma quadra com duas equipes, 

sendo seis pessoas em cada lado, separadas por uma rede, e seu objetivo é colocar 

a bola no chão da equipe adversária. 

É um esporte de popularidade significativa em grande parte do mundo, e 

está presente em muitos torneios e eventos esportivos de âmbito internacional, tais 

como os Jogos Olímpicos e os Jogos Pan-americanos. Pode ser praticado tanto em 

quadras abertas quanto em quadras fechadas, bem como é praticado quase que 

igualmente tanto por homens quanto mulheres. 

Para isso, a sua principal característica é o uso das mãos. Atualmente, o 

vôlei é bastante praticado em escolas e nas ruas, o que mostra uma popularidade 

considerável desse esporte. 

Nesta pesquisa escolheu-se cinco fundamentos muito utilizados na pratica 

do voleibol, estes são o saque, manchete, toque, bloqueio e peixinho. Estudou-se as 

percepções mais utilizadas em cada movimento escolhido, e por fim, pretende-se 

provar a importância da percepção em um movimento com um determinado 

exercício. 



A percepção é decorrente da sensação. A sensação pode ser caracterizada 

como a recepção da informação sensorial. E a percepção como a interpretação da 

informação sensorial, com a entrada com os dados do passado (MAGILL, 2000). 

Inicialmente, procurou-se estabelecer os processos que distinguem a 

sensação da percepção. Sem dúvida, ambos são processos que se relacionam 

diretamente com as informações dos órgãos sensoriais. 

Para Chauí (2002), a sensação é uma reação corporal imediata a um 

estímulo ou excitação externa, sem que seja possível distinguir, no ato da sensação, 

o estímulo exterior e o sentimento interior.  

Para Reid (2000, apud PEREIRA, 2009), mesmo que de forma empírica, 

afirma que percepção é entendida como um processo pelo qual o cérebro dá sentido 

à informação recebida pelos órgãos dos sentidos. Seleção, organização e 

interpretação das sensações. 

Para a execução dos exercícios de voleibol serão necessários de órgãos 

sensoriais visão, tato, audição e propriocepção. Sendo assim não será necessária a 

utilização das percepções olfativa e gustativa. 

Com a automatização dos fundamentos, ao receber um estimulo que no 

voleibol é o recebimento de bola, a percepção visual passa a informação onde 

ocorre a retroalimentação (feedback) onde há a produção de uma resposta. 

Para Magill (2000), propriocepção são sensações que relacionam o estado 

físico do corpo com noção espacial de posição. É uma consciência cerebral que 

mapeia o local ao redor, de modo que não se precise utilizar a todo o momento a 

visão para uma correção posição ou localização de onde a bola vai em quadra, por 

exemplo. 

No voleibol utiliza-se o tato para sentir a bola, o tamanho, peso, forma, força 

e para executar os movimentos. Ao realizar os movimentos, os impulsos nervosos 

são enviados para o cérebro através da medula, dando ao praticante a informação 

de como se deve utilizar os gestos de mãos corretamente (SUVOROV; GRISHIN, 

2006). 

Quanto à visão, é utilizada para se movimentar, saber sua trajetória ao longo 

da quadra, posicionamento de cada integrante no jogo e ao localizar a bola. Mas a 

sua principal utilização no vôlei é saber a localização do adversário para conquista 

da disputa.  



A audição ajuda a perceber o que está acontecendo à volta dos indivíduos. 

Além da percepção dos sons, os ouvidos, que são os receptores da audição, 

também fornecem informações sobre a posição do corpo e são parcialmente 

responsáveis pelo equilíbrio, ou seja, informações vestibulares (MAGILL, 2000).  

Na prática do voleibol, a audição é utilizada pelos jogadores quando 

recebem informações do treinador, quando se comunicam entre si sobre jogadas e 

para saber se alguém irá até a bola, possibilitando que eles tenham uma noção de 

espaço e dos integrantes a seu redor (SUVOROV; GRISHIN, 2006). 

A audição pode ser percebida no saque, no momento que a bola toca a mão 

do jogador, sendo que o som emitido poderá ser mais alto ou baixo, dependendo do 

tipo de impacto que a mão toca na bola. 

Tanto no toque, como na manchete, a audição está presente no movimento 

no momento que a bola toca a parte do corpo que irá rebater. No toque, deverá ser 

as pontas dos dedos. É perceptível quando a bola toca a palma da mão, pois o som 

é bem mais alto. Na manchete, o som se dá quando a bola toca os antebraços 

(SUVOROV; GRISHIN, 2006). 

No bloqueio, a audição é utilizada quando a bola toca o bloqueio. Ou seja, 

se dá de maneira efetiva em alto e bom som. Quanto maior o impacto pela 

velocidade da bola, mais alto é o som emitido. 

No peixinho, o movimento de atirar-se no chão provoca um ruído que é 

captado pela audição e a rebatida com a mão, colocada junto ao chão, também 

provoca um ruído sonoro que é captado pela audição.  

Durante o jogo, há intensa comunicação entre os jogadores e entre os 

jogadores e o técnico. A visão deve estar atenta à bola e aos adversários. E a 

audição deve estar com os colegas e técnico. São dicas de jogadas, orientação de 

posicionamento, indicação de quem deve ir na bola, no bloqueio e mais um sem 

número de informações verbais ao longo do jogo, que são processadas igualmente 

às outras informações recebidas dos demais órgãos sensoriais 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo principal da pesquisa é provar o papel da audição na prática do 

jogo do voleibol. O objetivo secundário é comparar a influência da audição entre 

atletas e amadores, mais iniciantes. 

 



4 METODOLOGIA 

A pesquisa apresentada no presente estudo é a explicativa, pois visa 

identificar os fatores que contribuem para que os fenômenos ocorram. Nesse 

sentido, procura especificar o conhecimento da realidade, detalhadamente.  

O tipo de pesquisa escolhido, de acordo com Chizzotti (2001), é o Método 

Experimental, pois é aquele que submete um fato para uma 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. 

A amostra consiste em 8 indivíduos selecionados aleatoriamente em um 

parque público da zona sul de São Paulo, sendo 4 praticantes – atletas e 4 

iniciantes. 

Para garantir o sigilo e aética obrigatória nas pesquisas com seres humanos, 

foram apresentados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tomadas as 

providências necessárias. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para participar da pesquisa, foram selecionados com caráter aleatório 4 

praticantes jogadores de voleibol e 4 jogadores iniciantes de voleibol, perfazendo um 

total de oito participantes da pesquisa. Os participantes foram selecionados em um 

parque público da zona sul da cidade de São Paulo. 

O teste escolhido foi aplicado igualmente aos dois grupos: praticantes e 

iniciantes. 

O teste consistiu em adaptar uma situação real de jogo. Foram colocados 5 

jogadores na quadra de voleibol, esses jogadores eram parte da equipe de 

pesquisadores e tinha a função apenas de compor a equipe. O sexto jogador era 

representado pelo pesquisado, e sua função é a de levantador da equipe. Do outro 

lado da quadra há apenas um jogador (parte da equipe de pesquisadores) com a 

função de sacar. 

Deste modo, após a recepção do saque, o levantador (participante da 

pesquisa) deve levantar a bola ao atacante. Essa situação repetiu-se 20 vezes com 

cada participante praticante e iniciante. Posteriormente, repetiu-se a mesma 

situação, mas todos os participantes estavam utilizando fones de ouvido, o que 



impedia a comunicação verbal. Novamente o participante tem que perceber o 

deslocamento da bola e comunicar-se por sinais ou por antecipação da ação com o 

atacante e com quem recebeu o saque. Foram feitas mais 20 tentativas com cada 

participante. 

Para avaliar os resultados obtidos, os pesquisadores filmaram as tentativas 

e analisaram os acertos e fracassos dos participantes da pesquisa. Foi considerado 

acerto, o movimento de levantamento que possibilitou o ataque do jogador atacante. 

 

6 RESULTADOS 

Ao se analisar o gráfico 1, sobre o desempenho dos praticantes, observa-se 

que os atletas 1, 2 e 3 tiveram mais acertos sem o fone de ouvido, já o atleta 4 teve 

mais facilidade com o fone de ouvido. Apesar da diversidade de resultados, o teste 

mostra que os praticantes possuem melhor desempenho ouvindo as jogadas, ou 

seja, sem o fone de ouvido. Porém, os praticantes não estão acostumados com o 

uso “acessório” no momento do jogo, o que pode atrapalhar na hora da execução do 

fundamento. 

 

 
Gráfico 1 – Número de acertos dos praticantes em 20 tentativas 

 

O resultado apresentado no gráfico 2 mostra que os jogadores iniciantes 

tiveram resultados diversificados, ou seja, os jogadores 1 e 2, obtiveram melhor 

resultado sem o fone de ouvido, já os jogadores 3 e 4 obtiveram melhor resultado 

com o fone de ouvido. 

 



 
Gráfico 2 – Número de acertos dos iniciantes em 20 tentativas 

 

Ao se estabelecer uma comparação entre os testes aplicados aos 

praticantes e aos iniciantes, com e sem o fone de ouvido, pode-se verificar que, 

conforme apontam os gráficos 3 e 4, que ao realizar o teste com a audição 

normalmente, os praticantes obtiveram maior êxito nos resultados positivos. Já na 

utilização da audição alterada, com os fones de ouvido, os resultados apontam para 

maior êxito dos praticantes, apesar de que se pode verificar um aumento de sucesso 

entre os iniciantes (gráfico 4). 

 

 
Gráfico 3 – Comparação entre iniciantes e praticantes utilizando a audição normal após 20 tentativas 
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Gráfico 4 – Comparação entre iniciantes e praticantes utilizando fones de ouvido após 20 tentativas 

 

Ao se analisar o gráfico 5, onde se traçou a média obtida entre as tentativas 

realizadas dos praticantes sem fone de ouvido e com fone de ouvido e a média 

obtida entre os iniciantes na audição normalmente utilizada e na audição alterada 

com os fones de ouvido, pode-se verificar que as alterações são pouco significativas 

nos dois grupos. 

Mas, há uma inversão de sucesso apontado: enquanto o uso do fone 

prejudicou o grupo dos praticantes, trouxe mais êxito ao grupo dos iniciantes. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a audição não tem um papel muito 

significativo para o grupo iniciante que manteve o índice alto de erros. 

 

 
Gráfico 5 – Média comparativa entre iniciantes e praticantes utilizando fones de ouvido após 20 

tentativas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O voleibol é uma modalidade desportiva que explora diversos movimentos 

corporais, podendo não só auxiliar no desenvolvimento motor de seus praticantes 

quanto no fortalecimento da autoestima, cooperativismo, disciplina, organização e 

sendo também um meio de socialização entre os alunos de diferentes gêneros.  

O trabalho visa à sensação e percepção no voleibol, neste, foi analisado 

quais são os órgãos sensoriais utilizados durante alguns fundamentos importantes.  

Ao avaliar os órgãos sensoriais que aparecem, observou-se que os sentidos 

são a percepção visual, auditiva, tátil e proprioceptiva.  

Analisou-se que as percepções mais utilizadas durante uma partida de 

voleibol, são a visão, o tato, a propriocepção e com menos evidência a audição. Por 

exemplo, um jogador(a) surdo(a) poderia jogar apenas se comunicando através de 

gestos. Já com relação a propriocepção, percebe-se que a ausência de membros 

inferiores não limitaria a capacidade de jogar do participante, apenas exige uma 

adaptação do esporte quanto a rede e quadra. 

Analisando-se os dados obtidos e com base na pesquisa, pode-se perceber 

que, com praticantes, a quantidade de acertos feitos com fone de ouvido é maior em 

relação aos iniciantes, devido à forma de linguagem por gestos que possibilitam a 

comunicação entres os jogadores sem que haja um diálogo. Já com os iniciantes 

pode-se reparar que, apesar de não haver muito treinamento, com ajuda dos gestos 

eles conseguem se comunicar entre si.  

Assim provando que a audição é a percepção menos utilizada no voleibol e 

que ela pode ser substituída por gestos técnicos.  
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