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1 RESUMO 

A sensação e percepção no voleibol a partir do estudo das habilidades motoras 

fundamentais do esporte e sua relação com a visão, tato, audição e propriocepção. A 

partir do estudo dos fundamentos do voleibol e da conceituação teórica de sensação 

e percepção, estabeleceu-se uma pesquisa de campo para verificar a importância da 

audição no fundamento do toque do voleibol. A sensação é a recepção da 

informação sensorial e a interpretação dessa informação caracteriza-se como 

percepção (MAGILL, 2000). O objetivo da pesquisa é verificar a importância dos 

órgãos sensoriais na prática do voleibol. A escolha do esporte deve-se pela sua 

intensa e disseminada prática pelo país, principalmente após o espetáculo olímpico. 

Foram selecionados doze participantes para a pesquisa e realizaram três testes com 

modificações da audição durante a realização do toque em espaço delimitado. Os 

resultados demonstraram que o barulho excessivo prejudica o processamento da 

informação advinda dos demais sentidos no sistema nervoso central para a 

elaboração da resposta motora adequada. 

2 INTRODUÇÃO 

A interação do indivíduo com o mundo exterior se dá através das sensações 

recebidas dos órgãos sensoriais. O corpo humano é dotado de seis sentidos, visão, 

audição, tato, olfato, paladar, propriocepção ou cinestesia, que possibilitam interagir 

com o meio externo. Por meio desses órgãos sensoriais, pode-se captar diferentes 

estímulos no ambiente, que enviam para o cérebro sensações por meio de uma rede 

de neurônios que fazem parte do sistema nervoso. Através das sensações e da 

percepção, analisou-se a importância de cada um dos sentidos na prática esportiva 

do voleibol. 

A organização, análise, interpretação e integração dos estímulos, envolve 

atividade não apenas dos órgãos sensoriais, mas também do cérebro. (FELDMAN, 

2007).  

Essa ação que predomina nos órgãos sensoriais refere-se à sensação. Na 

sensação, se tem um processo passivo dos receptores sensoriais, que detectam um 

estímulo ambiental. Está basicamente relacionada somente com os sentidos, como 

o tato, audição e visão. Já na percepção, o processo é mais ativo, pois há a 

integração dos eventos sensoriais externos junto ao organismo. A experiência do 



indivíduo torna-se na percepção um fator relevante, pois essa nova informação é 

comparada com informações do passado. (PAYNE; ISAACS, 2007). 

Destaca-se que para se ter uma boa resposta motora é muito importante 

que se tenha uma boa recepção da informação sensorial. O processamento 

adequado da informação, ou seja, a percepção, dependerá da recepção adequada 

da informação.  

As modalidades sensoriais disponíveis para o indivíduo no processamento 

das habilidades motoras são a visão, que é responsável pelas imagens; a audição, 

que é responsável pelos sons do ambiente; tato, responsável pelas impressões de 

pressão e temperatura recebidas pela pele do corpo; e a propriocepção, responsável 

por indicar a posição do corpo no espaço e pelo movimento desse corpo (MAGILL, 

2000). 

Selecionou-se três fundamentos do voleibol toque, manchete e saque para 

serem descritos como habilidades técnicas essenciais do esporte. 

No saque, a fase preparatória é identificada pelo praticante estar 

posicionado com o corpo levemente inclinado para frente, com as pernas em 

afastamento uma na frente da outra, a perna contrária do braço que irá sacar deverá 

estar à frente, com afastamento lateral igual à largura dos ombros. O peso do corpo 

deverá estar recaído sobre a perna de trás. A bola deverá ser segura com a mão que 

não irá sacar, com o braço quase que totalmente estendido. O braço que golpeará a 

bola deverá estar estendido para trás. Durante a fase de execução, a bola será 

levemente lançada para cima, o braço de ataque deverá ser trazido estendido em 

direção da mesma, este deverá golpeá-la com a mão espalmada, dedos unidos e a 

musculatura contraída, tornando a área de impacto mais sólida, facilitando o envio 

da bola. A perna que está atrás deverá ser transferida naturalmente para frente no 

momento do saque (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2008). 

No toque, na fase inicial há a entrada sob a bola, onde os braços e as 

pernas devem estar semiflexionados, e a bola acima da cabeça. As pernas devem 

estar afastadas lateralmente e também semiflexionadas. O tronco deve estar 

levemente inclinado para frente. O cotovelo deve estar um pouco acima da altura 

dos ombros. As mãos devem estar com os dedos quase que totalmente estendidos, 

mas de uma forma arredondada para melhor acomodar a curvatura da bola. Na fase 

de execução, quando for dado o toque na bola, todo o corpo participa. O contato 



será sutil, com a parte interna dos dedos e uma pequena flexão dos punhos. Braços 

e pernas deverão se estender, provocando uma transferência do peso do corpo 

sobre a perna de trás para frente. Na finalização, o corpo deverá estar todo 

estendido (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2008). 

A manchete é o fundamento mais utilizado para a recepção de saques e 

para a defesa de bolas cortadas, pois o contato da bola se faz no antebraço, que é 

uma região que suporta melhor os fortes impactos. Na fase inicial as pernas estão 

semiflexionadas e afastadas lateralmente e anteroposterior, braços estendidos e 

unidos à frente, dedos unidos de uma mão devem estar sobrepostos aos da outra, 

de forma que os polegares estendidos possam se tocar paralelamente. Na fase de 

execução, o impacto da bola se dá no antebraço e isso será facilitado se os punhos 

estiverem bem estendidos, em direção ao solo. Para amortecer a bola, os ombros e 

os braços devem se projetar mais à frente cedendo à medida que houver 

necessidade, de acordo com a distância do objetivo de envio da bola e a velocidade 

que vier a mesma. As pernas devem se estender gradualmente (BOJIKIAN; 

BOJIKIAN, 2008). 

 Analisando-se a importância de cada modalidade sensorial nos 

fundamentos descritos acima, pode-se verificar que há uma intensa ação de todos 

os receptores nas ações motoras. 

No saque por baixo, a visão é utilizada para se ter a visão da linha de fundo 

da quadra, dos braços para realizar o movimento perfeitamente, da distância do 

adversário e aonde precisa realmente jogar a bola. Utiliza-se a audição para escutar 

o apito do árbitro autorizando a execução do movimento e também para escutar 

quando a bola tocar a mão. O tato é utilizado ao sentir-se o peso e a dimensão da 

bola para saber a força que será necessária para realizar o movimento. A 

propriocepção é sentida na ação do braço que afetará o saque, o ângulo que o 

ombro efetivamente deve estar, o posicionamento do corpo todo durante a ação. 

Ao se analisar o toque, observa-se que a visão participa na direção da bola 

e na ponta dos dedos. A audição consiste no som da bola tocando nos dedos e na 

palma da mão, conforme a força e velocidade. O papel do tato se dá no peso e na 

dimensão da bola para passar para o companheiro que estiver mais bem 

posicionado ou para o lado adversário. Quanto à propriocepção, sua importância é 



verificada na posição do corpo, do ângulo dos braços, no posicionamento dos 

braços, que deverão estar em forma de triângulo.  

Na manchete, a visão é verificada na direção da bola, bem como sua 

velocidade. A audição quando a bola toca os braços. O tato é sentido quando a bola 

toca o antebraço com maior ou menor força. A propriocepção é identificada no 

posicionamento do corpo, dos ombros e das pernas, se os braços estão paralelos. 

3 OBJETIVOS 
O objetivo da pesquisa é analisar a importância das diferentes modalidades 

sensoriais na prática do voleibol. 

4 METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa apresentada no estudo é a pesquisa explicativa, que tem 

por objetivo identificar os fatores que contribuem para que os fenômenos ocorram. 

Na pesquisa explicativa, escolheu-se o processo experimental.  

Na pesquisa experimental determina-se um objeto de estudo, selecionam-se 

as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definem-se as formas de controle 

e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto (GIL, 2008). 

De acordo com Chizzotti (2001), o Método Experimental é aquele que 

submete um fato à experimentação em condições de controle, e que o observa com 

critérios rigorosos, medindo os resultados constantes e excepcionais, aceitando 

como cientifico somente os conhecimentos que são aceitáveis de serem 

compreendidos em condições de controle, legitimados pela experimentação e 

comprovados por suas referências. 

Foram selecionados de forma aleatória 12 alunos do curso de Educação 

Física de uma Instituição de Ensino Superior particular, localizada na zona sul de 

São Paulo, do sexo feminino e masculino com idades entre 18 e 25 anos. 

Foram apresentados aos pesquisados o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e tomadas as providências necessárias para garantir a ética na 

condução da pesquisa. 

5 DESENVOLVIMENTO 



A habilidade do voleibol selecionada para exemplificar o esporte foi o toque. 

Esse fundamento é básico e está presente praticamente em todas as jogadas. 

Quanto ao órgão sensorial selecionado, escolheu-se a audição. Nas questões 

empíricas, observa-se a desvalorização da audição como modalidade sensorial 

relevante na prática esportiva. 

O teste consiste em realizar o movimento do toque dentro de um espaço 

delimitado por um bambolê. Cada indivíduo participante deveria executar o 

movimento do toque por cinco vezes. Primeiro normalmente, em seguida com fones 

de ouvido com músicas em volume máximo e, por último, com tampões e fones 

inibindo totalmente qualquer som. Cada participante, portanto, teria 15 movimentos 

executados. 

O local de realização do teste foi uma quadra poliesportiva de uma 

Instituição de Ensino Superior, na zona sul de São Paulo.  

Para a realização do teste, foi solicitado que todos permanecessem do lado 

de fora do ginásio e apenas um praticante participou por vez. Essa medida visa não 

haver influência de resultado no participante seguinte. 

O participante somente recebia instrução no momento de realização da 

tarefa. O participante se posiciona dentro do bambolê com a bola e ao sinal do 

pesquisador inicia a execução de cinco toques. Em seguida, o pesquisador coloca o 

fone de ouvido com músicas em volume muito alto e dá o sinal para o participante 

realizar a execução de mais cinco toques. E, por fim, o pesquisador coloca tampões 

nos ouvidos do participante com os fones sem som, vedando sua audição e dá o 

sinal para a execução de mais cinco toques. 

Para cada execução realizada, pontuou-se da seguinte forma: toque 

executado corretamente e dentro do espaço delimitado: 2 pontos; toque executado 

corretamente e parte do corpo ou o corpo totalmente fora da área delimitada: 1 

ponto; toque executado erroneamente e fora da área delimitada: 0 pontos. Um 

pesquisador da equipe filmou o processo e outro anotou os dados obtidos. 

6 RESULTADOS 

Nos testes realizados, pode-se analisar o importante papel da audição no 

movimento do toque. Pode-se observar que, pelos resultados obtidos, nos três tipos 

de indução da audição é possível que a habilidade motora do toque seja executada.  



Ao se observar os gráficos abaixo, pode-se conferir os resultados obtidos 

nos testes aplicados. 

!   
Gráfico 1 – Pontuação feita pelos participantes com a audição mantida normalmente em 5 
tentativas de toque. 

Observa-se pelo gráfico 1 que a pontuação para 50% dos participantes foi a 

máxima, ou seja, 10 pontos. A média obtida foi de 8,25 pontos nesse teste. 

!  
Gráfico 2 – Pontuação feita pelos participantes com a audição mantida com música alta em 5 
tentativas de toque. 

Observa-se que no gráfico 2, 50% dos participantes também conseguiram 

obter a totalidade máxima de pontos, ou seja, 10 pontos, mas a média geral foi de 

7,3. O participante número 6 teve 0 pontos, não conseguindo executar o movimento. 
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!  
Gráfico 3 – Pontuação feita pelos participantes com a audição ausente em 5 tentativas de 
toque. 

Pode-se observar no gráfico 3 que 50% dos participantes obteve a 

pontuação máxima de 10 pontos. A média foi de 8,5. Muito próxima à audição 

normal. 

!  
Gráfico 4 – Média da pontuação obtida pelos participantes ao final de todos os testes. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo foram analisadas as modalidades sensoriais em cada 

movimento no voleibol e pôde-se verificar que a audição tem um papel muito 

importante para a realização correta do movimento. Ao analisar os testes feitos e os 

resultados obtidos, observou-se que o som alto, o barulho interfere na capacidade 

do indivíduo de processar a informação visual, tátil e proprioceptiva da habilidade 

motora em questão, tem uma influência na execução do movimento, pois ela acaba 

atrapalhando a forma do praticante realizar a tarefa motora.  

De acordo com Magill (2000), a fonte primária de informação que o indivíduo 

tem é a visão. Mesmo que haja outros sistemas sensoriais disponíveis, vai confiar 
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primeiramente na visão. Nesse sentido, o professor tem um dado importante a partir 

do estudo realizado, pois precisa direcionar a atenção do aluno para os outros 

sistemas perceptivos além da visão. O aluno precisa estar atento e prestar atenção 

no jogo e não em fatores externos para que consiga realizar o objetivo.  

Não é apenas a audição que tem um papel importante para o funcionamento 

do jogo, mas sim todos os sentidos, como a visão, o tato e a propriocepção, pois 

sem eles ou não os utilizando corretamente, não haverá coerência na realização dos 

movimentos. 
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