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RESUMO 
 

 

No contexto do Voleibol moderno, o jogador central é considerado um dos mais 

importantes na organização tática, por ser um dos mais solicitados quer na manobra 

defensiva, quer na manobra ofensiva. 

Neste sentido o 1º estudo teve como objetivo comparar o perfil dos jogadores centrais 

de elite nacional e internacional no Voleibol. A amostra foi constituída por 66 atletas, dos 

quais 30 eram atletas nacionais que jogavam na 1ª divisão sénior masculina do campeonato 

nacional português e os restantes 36 atletas eram atletas internacionais das seleções 

pertencentes ao topten mundial. As avaliações foram realizadas aos atletas nacionais durante a 

pré-época 2014/2015. Foi medido a estatura, o peso, a impulsão vertical no bloco e no ataque. 

Calculamos o índice de massa corporal (IMC). Os dados revelaram que existem diferenças 

significativas em todas as variáveis analisadas (p≤0,001), com exceção do IMC (p>0,05). Em 

todas as avaliações efetuadas, os jogadores centrais de elite nacional obtiveram valores 

inferiores ao jogador central de elite internacional.  

Relativamente aos 2º e 3º estudos pretendeu-se analisar os deslocamentos que o 

jogador central executou no momento antes da realização do procedimento técnico do bloco e 

qual a ação que o mesmo jogador realiza nas mais diversas situações. A amostra foi 

constituída por 4895 ações correspondentes a 30 jogos da 1ª divisão sénior masculina do 

campeonato nacional português de 2013/2014. Foram analisados para o 2º estudo os 

deslocamentos que cada jogador central executou durante o momento de pré-bloco e para o 3º 

estudo registou-se qual a ação que ocorreu em cada jogada. Em ambos os estudos também 

foram assinalados o tempo de bola passada pelo distribuidor adversário e a zona onde foi 

executado o ataque adversário. No estudo 2 verificou-se que o deslocamento de Passo 

Cruzado foi o mais realizado, a zona de ataque mais solicitada foi a zona 4 e o tipo de 

distribuição mais utilizado foi o 2º tempo (bola pingada). Averiguou-se que existe uma 

relação de dependência entre a zona de ataque e o tipo de distribuição e os descolamentos 

efetuados (p≤0,001). Em relação ao 3ª estudo, a ação “faz bloco mas não toca na bola” é a que 

ocorre na maior parte das jogadas, existindo uma forte tendência do jogador central tentar 

efetivar o seu bloco nas zonas 3 e 4 em detrimento das zonas defensivas (p≤0,001).  
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O 4º estudo teve como objetivo analisar os deslocamentos que se podem realizar no 

recuo da rede, após o ataque adversário, para posteriormente iniciar o seu contra-ataque. A 

amostra foi constituída por 1380 ações correspondentes a 30 jogos da 1ª divisão sénior 

masculina do campeonato nacional português 2013/2014. Analisou-se ainda, se o jogador 

saltou para ser opção no contra-ataque, se o distribuidor optou por jogar com ele e qual o 

resultado do ataque realizado. Verificou-se que existe uma relação entre as movimentações 

efetuadas e o resultado final do ataque (p≤0,001). A movimentação Perpendicular à Rede foi a 

mais utilizada, porém, a que permitiu ao jogador central realizar mais pontos foi o movimento 

de recuo de Frente para a Rede. 

Decorrente desta investigação parece-nos determinante e consensual, a necessidade de 

considerar-se as variáveis antropométricas, as variáveis funcionais dos testes realizados, assim 

como todos os possíveis resultados alcançados, como eventuais indicadores a ter em 

consideração na formação e especialização do jovem jogador central português. Este é 

somente o princípio do processo que se pretende realizar, num futuro muito próximo. 
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ABSTRACT 
 

In modern volleyball, the middle blocker is regarded as one of the most important 

players for the tactical organization, because he is frequently requested either for defensive or 

offensive maneuvers. 

In this respect, the first study aimed to compare the profile of the offensive middle 

blockers in national and international elite volleyball. The sample consisted of 66 athletes, of 

which 30 were national athletes who played in the 1st male volleyball division in the 

Portuguese league, and 36 were international athletes who played in the teams from world 

topten. We have performed assessments on national athletes during the 2014/2015 preseason. 

We have measure the height, the weight and the vertical thrust in block and during the attack. 

We have also calculated the Body Mass Index (BMI). The studies established that there are 

substantial differences between all the variables analyzed (p≤0.001), except for the BMI 

(p>0.05). In all the assessments, the national elite middle blockers have obtained values 

inferior to the international elite center blocker's values. 

Regarding the second and third studies, we had the purpose of analyzing the 

movements that the middle blocker executed before the technical procedure of the block, as 

well as the actions that the same player executes in different situations. The sample consisted 

of 4895 actions representing 30 games from the 1st male volleyball division in the Portuguese 

league on season 2013/2014. The second study reviewed the movements that each middle 

blocker executed during the moment of pre-block, and the third study registered the action 

executed in each play. Both studies have also recorded the ball tempo of the opposing setter 

and the zone where the opposing attack had been executed. The second study has established 

that the most frequent movement was the Crossover Step, that the most requested attack zone 

was Zone 4 and that the most frequent type of setting was 2nd tempo slow. We have 

determined that there is a relationship of dependency between the attack zone, the type of 

setting and the movements that were executed (p≤0.001). In the 3rd study, data showed that 

the action "performs block but does not make contact with the ball" is the most frequent. 

There is a strong tendency for the middle blocker to attempt to carry out the block in zones 3 

and 4, to the detriment of defensive zones (p≤0.001). 
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The 4th study aimed to analyze the movements that can be executed when the player 

pulls off the net for performing his counterattack. The sample consisted of 1380 actions 

representing 30 games from the 1st male volleyball division in the Portuguese league on 

season 2013/2014. We have also reviewed the situations where the middle blocker jumped for 

becoming an option in a counterattack, where the setter opted to play with the middle blocker 

and the outcome of the attacks performed. We have determined that there is a relationship 

between the movements and the outcome of the attack (p≤0.001). The most frequent motion 

was Perpendicular to the net, but the one that allowed the middle blocker to score more points 

was the retreat movement Facing the Net. 

This investigation is consensual regarding the need to consider the anthropometric 

variables, the functional variables of the tests performed, as well as all the potential results 

obtained as indicators to be taken into account in the training and specialization of the young 

Portuguese middle blocker. This is only the beginning of the process that we aim to initiate in 

a very near future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: volleyball, middle blocker, profile, displacement, action, movements 
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RESUME 
 

Dans le cadre du volley-ball moderne, le joueur central est considéré comme l’un des 

joueurs les plus importants dans l’organisation tactique, puisqu’il est l’un des plus sollicités, 

que ce soit dans le système défensif ou offensif. 

En ce sens, la première étude a eu pour objectif de comparer le profil des joueurs 

centraux de l’élite nationale et internationale dans le volley-ball. L’échantillon se composait 

de 66 athlètes, 30 nationaux de l’équipe sénior masculine évoluant en première division du 

championnat national portugais et 36 joueurs internationaux de sélections de topten du 

monde. Les évaluations des athlètes nationaux ont été menées au cours de la présaison 

2014/2015. La taille, le poids, l’impulsion verticale en contre et en attaque  ont été pris en 

compte. L’indice de masse corporelle (IMC) a été calculé. Nous avons constate qu’il existe 

des différences significatives entre toutes les variables analysées (p≤0,001), à l’exception de 

l’IMC (p>0,05). Dans toutes les évaluations, les joueurs centraux de l’élite nationale ont 

obtenu des résultats inférieurs au joueur central de l’élite internationale. 

En ce que concerne la deuxième et la troisième étude, l’objectif était d’analyser les 

déplacements effectués par le joueur central au moment qui précède le travail technique du 

contre et quel était le placement de ce même joueur dans les situations les plus variées. 

L’échantillon se composait de 4895 actions correspondant à 30 matchs en première division 

du championnat senior masculin national portugais 2013/2014. Les déplacements de chaque 

joueur au moment qui précède le contre ont été pris en compte dans le cadre de la seconde 

étude. Pour la troisième étude, le placement effectué pour chaque action a été analysé. Pour 

ces deux études, le temps de circulation de la balle par le passeur adversaire et la zone où 

l’attaque adversaire était menée ont également été pris en compte. Il a été constaté, dans le 

cadre de la seconde étude, que le pas croisé était le plus utilisé pour se déplacer, que la zone 

d’attaque la plus utilisée était la zone 4 et que le type de distribution le plus utilisé a été celui 

à 2 passes (balle en cloche). Il s’est avéré qu’il existe une relation de dépendance entre la zone 

d’attaque et le type de distribution et les déplacements effectués (p≤0,001). Pour ce qui est de 

la troisième étude, la position “fais bloc mais ne touche pas la balle” est celle qui survient 
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dans la plupart des actions et le joueur central a fortement tendance à effectuer le contre dans 

les zones 3 et 4, au détriment des zones défensives (p≤0,001). 

La quatrième étude visait à analyser les déplacements pouvant être effectués derrière 

le filet, après l’attaque adversaire, en vue de préparer une contre-attaque ultérieure. 

L’échantillon se composait de 1380 actions correspondant à 30 matchs en première division 

du championnat senior masculin national portugais 2013/2014. L’étude a également permis de 

démontrer si le joueur a sauté pour être une option dans la contre-attaque, si le passeur a 

décidé de jouer avec lui et quel a été le résultat de l’attaque menée. Il en est ressorti qu’il 

existe une relation entre les mouvements effectués et le résultat final de l’attaque (p≤0,001). 

Le mouvement perpendiculaire au filet a été le plus utilisé, néanmoins, celui ayant permis au 

joueur central de marquer le plus de points a été le mouvement de recul en face du filet. 

Cette enquête a permis d’établir, de manière consensuelle, le besoin de tenir compte 

des variables anthropométriques, les variables fonctionnelles des tests réalisés, ainsi que 

l’ensemble des possibles résultats obtenus, en tant d’indicateurs éventuels à prendre en 

considération dans la formation et la spécialisation du jeune joueur central portugais. Il s’agit 

là uniquement du début du processus que nous souhaitons mener à bien, dans un avenir très 

proche. 
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A modalidade de voleibol, bem como outros desportos coletivos, tem sido alvo de 

muitos e variados estudos, com o objetivo de melhorar a performance desportiva, tornando-se 

assim uma modalidade cada vez mais atrativa para todos os seus intervenientes (jogadores, 

staff técnico, espetadores, entre outros) (Neto, 2004; Yiannis e Panagiotis, 2005). O volume 

de estudos de âmbito científico realizados através do recurso à observação e análise do jogo 

aumentou consideravelmente nos últimos anos (Garganta, 2001), sendo que a modalidade de 

voleibol é a 2ª modalidade coletiva mais estudada em Portugal, logo a seguir à modalidade de 

futebol (Marcelino e Mesquita, 2007). Os mesmos autores evidenciam que este é um 

resultado revelador da importância da modalidade para o país (Marcelino e Mesquita, 2007). 

Tendo em consideração a evolução da modalidade ao longo dos anos, a especialização 

de cada jogador em função da posição que ele ocupa no campo de jogo, tornou-se numa 

necessidade (Costa et al., 2014; García-Alcaraz, Palao e Ortega, 2014; Silva, Lacerda e João, 

2014). Atualmente, num contexto de jogo formal, podemos observar as seguintes posições 

específicas: jogador de entrada, jogador central, distribuidor, oposto e líbero (Matias e Greco, 

2011). Estas posições específicas são necessárias, embora não sejam obrigatórias, para que o 

jogo possa ser realizado ao mais alto nível, o que não significa que o mesmo jogador não 

possa desempenhar mais que uma função específica.  

Além disso, como qualquer outra modalidade coletiva, o voleibol para ser jogado 

possui um conjunto de procedimentos técnicos que são executados pelos jogadores: o passe, a 

manchete, o remate, o serviço, o bloco e o amortie (Junior, 2013). Dentro destes, os gestos 

que potencialmente permitem conquistar pontos são: remate, bloco e serviço (Rocha e 

Barbanti, 2004; Junior, 2013; Silva, Lacerda e João, 2014; Sterkowicz-Przybycien, 

Sterkowicz e Zak, 2014), também denominados por terminal actions. 

Segundo Marcelino, Mesquita e Afonso (2008), a seguir ao remate, o bloco é a ação 

com mais sucesso na conquista de pontos. Esta ação pode ser executada a partir do momento 

que o adversário demonstra intenção em jogar a bola para o lado contrário, no entanto o 

tempo de preparação para execução da mesma é muito reduzido, o que leva a um nível de 

concentração elevado por parte dos três jogadores que se encontram junto à rede. Um estudo 

realizado por Palao, Santos e Ureña (2004), junto de treze seleções masculinas nos JO de 

Sidney (2000), identifica a ação do bloco como a habilidade que diferencia as equipas de alto 

nível. Os dados desta pesquisa demonstraram claramente a importância que pode ter o treino 

dos atletas que desempenham esta função no jogo. 
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Um estudo de Castro e Mesquita (2008) clarifica que esta ação pode ser realizada 

individualmente, a dois ou a três jogadores (bloco individual, bloco duplo ou bloco triplo). 

Estes autores referem que o número de blocadores intervenientes na oposição ao ataque 

adversário mostrou estar associado à velocidade do mesmo, sendo que, tendencialmente, 

quanto mais rápido é o ataque, menos blocadores efetivam o bloco (Castro e Mesquita, 2008), 

levando a que os blocadores, principalmente os jogadores centrais, tenham que antecipar a sua 

ação para impedir os chamados ataques rápidos (Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 

2011). 

Verificando a intervenção do jogador central, este deve ser capaz de analisar a ação do 

passador contrário, possuir um bom tempo de velocidade de reação e de deslocamento junto à 

rede, ser rápido na movimentação dos seus braços e ser alto e possuidor de um bom salto 

vertical (Love, 2008; Sattler et al., 2012; Junior, 2013; Nejić et al., 2013). 

Na perspetiva de Junior (2013), o blocador para conseguir destacar-se no bloco tem que 

possuir um bom tempo de bola, ser rápido nos deslocamentos, ser capaz de interpretar 

corretamente a ação do passador adversário conseguindo perceber o tempo de bola que está 

combinada, possuir elevada estatura e ainda ser capaz de realizar um elevado salto vertical.  

Deste modo, o objetivo deste estudo consistiu em analisar o procedimento técnico e 

tático do bloco e a movimentação do jogador central antes, durante e após a sua execução. 

Pretendeu-se compreender qual a forma mais correta para a execução do procedimento 

técnico propriamente dito, tal como o que deve acontecer antes e após a sua execução. 

Este documento foi realizado com a finalidade de obter o grau de Doutoramento em 

Ciências do Desporto, tendo por base quatro artigos, de acordo com o modelo Escandinavo 

(ver figura 1). 
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Figura 1. Desenho da composição da tese 
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O voleibol, bem como outros desportos coletivos, tem sido alvo de variados estudos 

com o objetivo de melhorar a performance desportiva, tornando-se assim uma modalidade 

cada vez mais atrativa para todos os seus intervenientes – jogadores, staff técnico, 

espetadores, entre outros (Garganta, 2001; Neto, 2004; Yiannis e Panagiotis, 2005; Marcelino 

e Mesquita, 2007; Trajković et al., 2011; Marcelino et al., 2014). 

Um bom exemplo desta evolução é o aparecimento das seguintes posições específicas: 

jogador de entrada, jogador central, jogador de saída (distribuidor e oposto) e líbero (Batista 

et al., 2010; Matias e Greco, 2011; Silva, Lacerda e João, 2014).  

O Voleibol possui um conjunto de gestos técnicos que estão associados a 

procedimentos descritos na literatura (Rocha e Barbanti, 2004). Dentro destes, e mais em 

especificamente nos potenciais gestos que permitem conquistar pontos, são cruciais três 

procedimentos técnicos: remate, bloco e serviço (Rocha e Barbanti 2004; Junior, 2013; Silva, 

Lacerda e João, 2014; Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e Zak, 2014), também 

denominados por terminal actions. Na perspetiva de Marcelino, Mesquita e Afonso (2008), a 

seguir ao remate, o bloco é a ação com mais sucesso na conquista de pontos. No que diz 

respeito ao ataque e de acordo com Rocha e Barbanti (2004), o distribuidor opta por jogar, a 

maior parte das vezes, em 1º tempo (33,9%) ou em 2º tempo (39,6%), tendo uma clara 

tendência em acelerar o jogo.  

Também aqui, a modalidade tem sofrido constantes alterações. Um bom exemplo 

dessa evolução é a ação de bloco, por exemplo, onde a ação deixa de ser só individual 

(homem a homem), passando também a ser coletiva (Matias e Greco, 2009). Dado que esta 

ação deverá/poderá ser executada a partir do momento que o adversário demonstra intenção 

em jogar a bola para o lado contrário (principalmente a partir do segundo toque ou terceiro 

toque da equipa adversária) o tempo de preparação para a mesma é muito reduzido, o que leva 

a um nível de concentração elevado por parte dos três jogadores da rede (zonas de ataque). 

Fazendo uma pequena retrospetiva, e segundo o estudo de Matias e Greco (2009), baseado 

nos vários eventos dos Jogos Olímpicos (JO) com as principais seleções de voleibol 

masculino, pudemos constatar que em 1964 e 1968 o domínio era completamente da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), dado que todo o jogo ofensivo realizava-se 

com bolas altas e como os jogadores dessa seleção possuíam uma maior estatura conseguiam 

efetuar ações de bloco muito fortes. Já nos JO de Munique (1972), a seleção Japonesa, ao 

criar tempos de bola (1º tempo, 2º tempo e 3º tempo) conseguiu criar desequilíbrios nas ações 
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de bloco dos jogadores Soviéticos, contrariando assim o poder da estatura com ataques 

rápidos. Em Montreal (1976) e Moscovo (1980), a URSS cria a ação tática de bloco homem a 

homem, evitando assim que o atacante adversário efetuasse o ataque sem oposição de pelo 

menos um blocador. Em 1984 e 1986 (Los Angeles e Seul respetivamente), o selecionador 

dos EUA colocou os seus jogadores a ler todas as movimentações adversárias, optando por 

não saltar aos ataques rápidos, mas sim procurando somente o jogador que iria atacar. Este 

modelo acabou por ser adotado pela maioria das seleções. Em 1992 a seleção brasileira 

implementou um novo estilo de ataque caracterizado por ter um atacante em todas as zonas e 

de preferência sem cruzamento dos seus atacantes, juntando-lhe o passe em suspensão, 

levando a que a bola percorresse longas distâncias num curto espaço de tempo, criando novas 

dificuldades à ação do bloco adversário. Em 2000 surge o bloco triplo nos JO de Sidney, para 

bolas altas (Matias e Greco, 2009). 

Antes de abordar a questão sobre quais os principais aspetos a ter em consideração no 

procedimento técnico do bloco propriamente dito, é importante salientar as características 

antropométricas e quais as habilidades físicas que o jogador central deverá possuir.  

Os jogadores centrais são significativamente mais altos que os restantes jogadores das outras 

posições (Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e Zak, 2014). A literatura clarifica que o atleta 

deve ser capaz de realizar movimentos harmoniosos, analisar a ação do passador contrário, 

possuir um bom tempo de velocidade de reação e de deslocamento e ser rápido na 

movimentação dos seus braços (Love, 2008). Também autores como Sattler et al. (2012), 

Junior (2013), Nejić et al. (2013), referem que ter um excelente tempo de bola, ser rápido nos 

deslocamentos junto da rede, conseguir interpretar as ações do distribuidor adversário, 

perceber rapidamente o tipo de bola que vai ser atacada, ser alto e possuidor de um bom salto 

vertical, são características que um atleta central deve ter para um bom desempenho na ação 

técnica do bloco. Ainda Aouadi et al. (2011) referem que os atletas com maior comprimento 

dos membros inferiores podem possuir um maior salto vertical.  

Num estudo efetuado por Maciel et al. (2009), efetuado com quarenta e um atletas de voleibol 

masculino, constatou-se que de entre todos os jogadores (centrais, entradas, distribuidor e 

oposto), o jogador central é o que tem menor tempo de reação. Os mesmos autores 

apresentam a seguinte justificação “The central must worry, specially, with the blockage 

marking in all the net sectors, it is necessary to make a quick “reading” of the hitter’s 

intention of its opponent, so that he can try to neutralize it”( Maciel et al., 2009, p. 398).  



11 

 

Sabe-se que o jogador central é o jogador que deve estar constantemente a saltar quer 

na ação de ataque (tentando que o blocador central adversário fique numa situação de ter que 

decidir sobre onde deve tentar efetivar o seu bloco), quer na ação de bloco (pois muitas das 

vezes o seu oponente direto não é solicitado a atacar pelo seu distribuidor o que faz com que o 

central blocador tente ainda efetivar o seu bloco no atacante solicitado pelo distribuidor 

adversário) (Love, 2008).  

Constatou-se através de um estudo realizado por Palao, Santos e Ureña (2004), junto 

de treze seleções masculinas nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000), que o bloco é a 

habilidade que diferencia as equipas de alto nível. Além disso, equipas com um elevado nível 

de eficácia no 1º e 2º toque conseguem criar bastantes dificuldades à ação dos blocadores da 

equipa adversária (Papadimitriou et al., 2004). 

Na opinião de Castro e Mesquita (2008), esta ação pode ser realizada individualmente, 

a dois ou a três jogadores (bloco individual, bloco duplo ou bloco triplo). Estes autores 

referem que o número de blocadores intervenientes na oposição ao ataque adversário mostrou 

estar associado à velocidade do mesmo, sendo que, tendencialmente, quanto mais rápido é o 

ataque, menos blocadores efetivam o bloco (Castro e Mesquita, 2008), levando a que os 

blocadores, principalmente os jogadores centrais, tenham que antecipar a sua ação para 

impedir os chamados ataques rápidos (Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011). 

São muitos os fatores que podem influenciar a eficiência e a eficácia da ação do bloco. 

Por conseguinte, é importante analisar a forma como ele é executado, passando pelo momento 

antes, durante e após a sua execução. 

De acordo com Castro e Mesquita (2008, p. 123) existe uma forte “tendência de alargar o 

espaço utilizado na rede para efetivar o remate, usando preferencialmente as zonas laterais (4a 

e 2) e pela exploração das zonas intermédias (4b, 3b e 3c), no sentido de destabilizar a ação 

do bloco através da criação de superioridade espacial no ataque” conforme demonstra a 

seguinte figura.   
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Figura 2. Zonas preferidas para realização do ataque (Castro e Mesquita, 2008) 

 

Este estudo evidencia a importância de percebermos como é realizado o procedimento técnico 

do bloco. 

Para que seja possível realizar aquilo que se pode chamar de uma boa ação de bloco 

poderá ser necessário primeiramente a realização de algum tipo de deslocamento. Esse 

momento será constituído por um ou mais passos que devem ser conseguidos de forma rápida 

e coordenada, para que estes possam consequentemente dar a possibilidade ao jogador de 

potenciar o seu próprio movimento. Este movimento vem no sentido de contrariar aquele que 

é o gesto técnico que produz mais pontos efetivos no desenrolar de um jogo, o remate 

(Afonso, Mesquita e Marcelino, 2008). Farokhmanesh e McGown (2008) sugerem o trabalho 

do deslocamento Passo Corrida como sendo a movimentação mais rápida e que permite ao 

jogador central chegar mais alto.  

É importante salientar que a rede tem 9 metros de largura (distância entre as duas 

varetas), o que em situação de jogo rápido e com a possibilidade de a equipa contrária ter 5 

atacantes (3 de 1ª linha e 2 de 2ª linha ou vice-versa) prontos a concretizar o seu ataque, 

dificulta a própria ação e consequente efetivação de bloco.  

Na literatura não existe consenso sobre como dividir o procedimento técnico da ação 

do bloco. Alguns autores preconizam que a ação do bloco pode ser dividida em três fases 

“posição de expectativa, salto com o bloqueio e queda” (Borsari, 1989; Bojikian, 1999). 

Outros referem que o movimento é caracterizado por uma posição inicial de expectativa, 

seguido de uma ação de salto e terminando o movimento numa fase efetiva com o 

posicionamento dos braços (projeção) no lado adversário para consequente tentativa de 

efetivação do bloco, excluindo neste caso a fase de queda (Guilherme, 2001). 
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Por seu turno, Fonseca, Pires e Rabelo (2005) mencionaram que o procedimento do 

bloco está dividido em quatro momentos: posição inicial, posição de expectativa, salto com 

bloqueio e queda. Perspetiva diferente apresenta Katz (2008) que divide a ação em: 

antecipação, tomada de decisão, velocidade de deslocamentos e habilidade no salto. 

Pelo que se depreende, e em jeito de uniformização da informação, na ação de bloco 

existem três momentos sequenciados embora distintos. Um primeiro momento de pré-bloco 

caracterizado em momento de análise visual (denominado de posição inicial/expetativa) e o 

momento de preparação para o salto, ou seja, todos os deslocamentos que são efetuados para 

aproximação do blocador ao atacante adversário. Num segundo momento, verifica-se a ação 

do bloco propriamente dita, com o salto e penetração no campo adversário por cima da rede, 

com o objetivo de tentar intercetar a bola criando um bloco efetivo (procura de conquista do 

ponto) ou defensivo (diminuir a velocidade com que a bola é largada após remate do atacante 

adversário, para consequente defesa e saída para contra-ataque). Por último, observa-se um 

terceiro momento, constituído pela fase descendente ou fase de queda.  

Em seguida apresenta-se uma figura ilustrativa destes três momentos: 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Movimento do Bloco (baseado em Borsari, 1989; Bojikian, 1999; Guilherme, 2001; Fonseca, 

Pires e Rabelo, 2005; Katz, 2008) 

 

Centrando o nosso estudo na preparação para o salto (1º momento), de acordo com o 

que diz a investigação, este pode ser constituído por um ou mais passos realizados de forma 

rápida e coordenada, permitindo ao jogador potenciar o seu próprio movimento de salto 

Posição 

inicial

Preparação 

do salto
Salto Penetração Queda

Movimento técnico do Bloco 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 
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vertical. Assim, diversos autores como Buekers (1991), Farokhmanesh e McGown (2008), 

Kazt (2008) referem a existência de quatro possíveis deslocamentos diferentes o Passo Ajuste, 

o Passo Caçado, o Passo Cruzado e o Passo Corrida.  

 

 

 

 

Passo Ajuste 

 

 

 

 

 

 

Passo Caçado 

 

 

 

 

 

Passo Cruzado 

 

 

 

 

 

 

 

Passo Corrida 

 

 

Figura 4 – Deslocamentos que podem ser usados pelo blocador central (adaptado de Buekers, 1991; 

Farokhmanesh e McGown, 2008; Kazt, 2008) 
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Estes autores tentaram compreender a existência de um deslocamento que permitisse: 

a movimentação de forma mais rápida, a adequação desse deslocamento à distância necessária 

a realizar e qual o deslocamento que promovesse uma maior impulsão no salto vertical. 

Infelizmente, os resultados obtidos nos seus estudos foram inconclusivos. Todavia, face aos 

dados registados, os autores recomendaram que se o treinador pretender treinar a sua equipa 

com um só estilo, deverá utilizar o Passo Corrida por ser o deslocamento que permite um 

movimento ligeiramente mais rápido que os outros, assim como possibilita também um maior 

salto vertical (Farokhmanesh e McGown, 2008). Especificamente para distâncias curtas, Katz 

(2008) referiu que o jogador deve usar o Passo Caçado.  

As distâncias percorridas pelo blocador central devem-se aos diferentes tipos de bola 

passada pelos distribuidores adversários (Calero Morales, 2011). Através da figura 8 

demonstram-se os diferentes tempos de bola possíveis de ser observados no decorrer de um 

jogo. 

Figura 5. Tempos de bola passada por um distribuidor (adaptado de Selinger e Ackermann-Blount, 1986; Costa 

et al., 2014). 

  

O central é, por norma, o jogador que efetua ações de ataque com bolas mais baixas e 

rápidas. Na perspetiva de Afonso e Mesquita (2011), a ação atacante do jogador central é um 

dos fatores mais influenciadores na ação do bloco da equipa contrária, antecedendo assim a 

própria ação de distribuição. 

Na investigação constata-se que a ação do blocador central é bastante influenciadora 

naquele que é o movimento defensivo e ofensivo da sua própria equipa. Sendo ele o jogador 
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que se encontra a blocar no meio da zona de ataque (zona 3) também poderá/deverá blocar as 

zonas adjacentes (zona 2 e 4), sendo assim um dos jogadores mais interventivos (Castro e 

Mesquita, 2008). Dentro desta ação, a função do blocador central é preponderante. O 

procedimento técnico do bloco poderá ser analisado do ponto de vista defensivo (contrariar a 

ação de ataque adversária) e/ou ofensivo pois pode resultar em ponto para a equipa blocadora 

(Palao, Santos e Ureña, 2004; Marcelino, Mesquita e Afonso, 2008; Junior, 2013; Sterkowicz-

Przybycien, Sterkowicz e Zak, 2014). 

A análise do blocador e consequente reação faz com que este decida qual o 

deslocamento a utilizar em cada jogada (Farokhmanesh e McGown, 2008; Junior, 2014). 

Simultaneamente aos deslocamentos foi importante compreender o que pode levar o central a 

reagir (consequentemente passagem para o 2º momento – ver figura 3) ou a não reagir.  

Nesta situação poderá acontecer uma de três situações possíveis:  

a) Não consegue chegar a tempo de efetuar o bloco ou não reage ao tipo de passe 

efetuado pelo distribuidor adversário;  

b) Consegue efetivar o seu bloco mas não consegue tocar na bola;  

c) Consegue efetivar o seu bloco e consegue tocar na bola. 

 

Focando a situação de contra-ataque, segundo (Afonso, 2004, p. 1) “a taxa de 

efetividade da transição é muito baixa”. Por conseguinte, foi fundamental perceber toda a 

ação que é realizada após queda de bloco (3º momento), ou seja, compreender qual o 

deslocamento de saída da rede mais eficiente para iniciar o mesmo.  

Segundo os autores Borsari (1989) e Bojikian (1999), o contra-ataque está dividido em 

corrida, ajuste, salto vertical, remate e queda.  

No estudo de Guilherme (2001), constatou-se que o jogador após ter efetuado uma 

tentativa de bloco, ao contactar o solo efetua um movimento de recuo (de frente para a rede) 

para posteriormente iniciar o movimento de contra-ataque em direção à rede. Este foi um dos 

poucos estudos sobre o deslocamento do central para realizar o contra-ataque e que indica o 

descolamento realizado como sendo feito de frente para a rede, ou seja, de costas para os 

defesas, permitindo ao atacante manter sempre o contacto com o distribuidor e equipa 

adversária mas correndo o risco de perder o contacto com a bola 
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Um outro estudo levado a cabo por Suvorov e Grishin (1990) revelou exatamente o 

contrário, ou seja, que o jogador realiza um movimento de recuo de frente para os defesas, 

efetuando de seguida uma rotação para voltar a ficar de novo de frente para a rede, iniciando 

assim o movimento de contra-ataque. Os autores salientaram a necessidade de treinar este tipo 

de deslocamento de forma específica. Este deslocamento permite ao jogador manter a 

preocupação de seguir sempre a bola mesmo perdendo o contacto visual com o distribuidor e 

toda a ação adversária. Estes são dois dos possíveis deslocamentos realizados pelo jogador 

central.  

Um possível terceiro deslocamento é o lateral, ou seja, efetuado perpendicularmente à rede, 

tentando manter o contacto visual com a bola/distribuidor/equipa adversária. 

 

Após esta breve revisão da literatura, realçam-se os objetivos gerais dos vários estudos 

que contemplaram a criação desta tese, com fim à conclusão do doutoramento: 

Artigo 1 – Analisar o perfil antropométrico do jogador central nacional, 

comparativamente ao jogador central internacional.  

Artigo 2 – Verificar quais são e quando é que se devem usar os respetivos 

deslocamentos que antecedem a ação do bloco, confrontando com os vários tipos de passe 

realizados pelo distribuidor adversário e as várias zonas de ataque adversário. 

Artigo 3 – Verificar se o tipo de distribuição adversária e a zona de ataque adversário 

condicionam a ação do blocador central.  

Artigo 4 – Analisar quais os deslocamentos que o jogador central empreende quando 

saí da rede para iniciar o seu contra-ataque. 
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Estudo 1: Análise e caracterização do jogador central 

masculino de voleibol de Alto Rendimento 
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Análise e caracterização do jogador central masculino de voleibol de Alto Rendimento 

 

 

 

 

Resumo  

 

No contexto do Voleibol moderno, o jogador central é considerado um dos mais 

importantes na organização ofensiva das equipas. O objetivo do estudo é comparar o perfil 

dos jogadores centrais de elite nacional e internacional no Voleibol. A amostra foi constituída 

por n=66 atletas, n=30 atletas nacionais que jogavam na 1ª divisão sénior masculina no 

campeonato nacional português 2014/2015 e n=36 atletas internacionais. As avaliações foram 

realizadas aos atletas nacionais durante a pré-época 2014/2015. Foi avaliado o salto de bloco e 

o salto de ataque e recolhidos os valores antropométricos, a estatura, o peso e o índice de 

massa corporal (IMC). Recorreu-se à análise descritiva e ainda ao t-teste para amostras 

independentes, no sentido de verificar possíveis diferenças entre os dois grupos de atletas (p

0,05). Os dados mostram que existem diferenças significativas em todas as variáveis 

analisadas, na estatura (p=0,00), peso (p=0,00), salto de ataque (p=0,00) e de bloco (p=0,00), 

com exceção do IMC (p=0,66). Em todas as avaliações realizadas, os jogadores centrais de 

elite nacional obtêm valores inferiores ao jogador central de elite internacional. Apesar dos 

resultados de alguns jogadores nacionais serem próximos dos internacionais, existe a 

necessidade de recrutar e formar atletas com características físicas e habilidades motoras mais 

próximas dos atletas internacionais. 

 

 

 

Palavras-chaves: Voleibol, jogador central, perfil, funcional, rendimento.  
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National and international profile middle blocker player in elite male volleyball 

 

 

 

 

Abstract 

 

In the context of modern Volleyball, the middle player is considered one of the most 

important on the offensive teams organization. The objective of the study is to compare the 

profile of the middle players of national and international elite in Volleyball. The sample 

consisted of n=66 athletes, n=30 national athletes who played in the 1st male senior division 

in the national Portuguese championship 2014/2015 and n=36 international athletes. The tests 

were realized at the national athletes during pre-season 2014/2015. Was evaluated the block 

jump and the attack jump and collected the anthropometric characteristics, height, weight and 

body mass index (BMI).  We used the descriptive analysis and the t-test for independent 

samples, in order to verify possible differences between the two groups of athletes (p

0,05).There are significant differences in all variables, in height (p=0.00), weight (p=0.00), 

attack jump (p=0.00) and block (p=0.00), with except for BMI (p=0.66). In all evaluations, 

the national elite middle blocker get lower values than the international elite middle blocker. 

Although the results of some national players are close to international, there is a need to 

improve athletes with physical and motor skills nearest international athletes. 

 

 

 

 

 

Keywords: Volleyball, middle blocker, profile, functional, performance  
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Introdução 

O voleibol, bem como outros desportos coletivos, tem sido alvo de variados estudos 

com o objetivo de melhorar a performance desportiva, tornando-se assim uma modalidade 

cada vez mais atrativa para todos os seus intervenientes – jogadores, staff técnico, 

espetadores, entre outros (Marcelino et al., 2014; Trajković et al., 2011). De acordo com 

Garganta (2001), desde os anos trinta até aos nossos dias, houve um aumento considerável do 

volume de estudos de âmbito científico realizados com recurso à observação e análise do 

jogo. Marcelino e Mesquita (2007) referem que o voleibol é a segunda modalidade coletiva 

mais estudada em Portugal, logo a seguir ao futebol. 

Desde a sua origem a modalidade sofreu várias alterações técnico-táticas, como por 

exemplo na ação do bloco, onde a ação deixa de ser individual (homem a homem), passando a 

ser coletiva (Matias e Greco, 2009).  

Através do contexto de jogo formal, foi possível observar o aparecimento das 

seguintes posições específicas: jogador de entrada, jogador central, jogador de saída 

(distribuidor e oposto) e líbero (Batista et al., 2010; Matias e Greco, 2011; Silva, Lacerda e 

João, 2014).  

Já no que concerne à componente técnica e relacionando-a com a conquista de pontos 

são preponderantes três procedimentos técnicos: remate, bloco e serviço (Junior, 2013; 

Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e Zak, 2014), também denominados por terminal actions. 

De acordo com Marcelino, Mesquita e Afonso (2008), a seguir ao remate, o bloco é a ação 

com mais sucesso na conquista de pontos.  

Constatou-se através de um estudo realizado por Palao, Santos e Ureña (2004), junto 

de treze seleções masculinas nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000), que o bloco é a 

habilidade que diferencia as equipas de alto nível. Sabe-se também que quanto maior for o 

nível de eficácia no 1º e 2º toque, maiores serão as dificuldades criadas à ação dos blocadores 

da equipa adversária (Papadimitriou et al., 2004). Castro e Mesquita (2008) referem que esta 

ação pode ser realizada individualmente, a dois ou a três jogadores. Estes autores referem que 

o número de blocadores intervenientes na oposição ao ataque adversário mostrou estar 

associado à velocidade do mesmo, sendo que, tendencialmente, quanto mais rápido é o 

ataque, menos blocadores efetivam o bloco (Castro e Mesquita, 2008), o que leva a que os 
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blocadores, principalmente os jogadores centrais, tenham que antecipar a sua ação para 

impedir os chamados ataques rápidos (Afonso et al., 2010). 

Os jogadores centrais são significativamente mais altos que os restantes jogadores das 

outras posições (Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e Zak, 2014). Autores como Sattler et al. 

(2012), Junior (2013) e Nejić et al. (2013) referem que ter um excelente tempo de bola, ser 

rápido nos deslocamentos junto da rede, conseguir interpretar as ações do distribuidor 

adversário, perceber rapidamente o tipo de bola que vai ser atacada, ser alto e possuidor de 

um bom salto vertical, são características que um atleta central deve ter para um bom 

desempenho na ação técnica do bloco. Sabe-se também que os atletas com maior 

comprimento dos membros inferiores podem possuir um maior salto vertical (Aouadi et al., 

2011). De igual modo, Maciel et al. (2009) constataram que, de entre todos os jogadores 

atacantes (centrais, entradas, distribuidor e oposto), o jogador central é o que tem menor 

tempo de reação. O central deve ser capaz de executar movimentos harmoniosos, analisar a 

ação do passador contrário, possuir um bom tempo de velocidade de reação e de 

deslocamento, e ser rápido na movimentação dos seus braços (Love, 2008). 

O central é, por norma, o jogador que efetua ações de ataque com bolas mais baixas e 

rápidas. Na perspetiva de Afonso e Mesquita (2011), a ação atacante do jogador central é um 

dos fatores mais influenciadores na ação do bloco da equipa contrária, antecedendo assim a 

própria ação de distribuição. 

As investigações tendem a revelar que a ação do blocador central é bastante 

influenciadora naquele que é o movimento defensivo e ofensivo da sua própria equipa. Sendo 

ele o jogador que se encontra a blocar no meio da zona de ataque (zona 3) também 

poderá/deverá blocar as zonas adjacentes (zona 2 e 4) sendo um dos jogadores mais 

interventivos nesta ação. 

É importante salientar a escassez de estudos sobre a modalidade que visam aprofundar 

quais as características físicas e o perfil dos jogadores específicos da posição central. 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo comparar valores referentes às 

características e habilidades motoras no sentido de tentar delinear o perfil dos jogadores 

centrais de elite nacional e internacional.  
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Metodologia 

Sujeitos 

A amostra é constituída por n=66 atletas, dos quais n=30 são de nacionalidade 

portuguesa (representantes dos 12 clubes inscritos no campeonato nacional da 1ª divisão 

masculina na época desportiva 2014/2015) e n=36 atletas estrangeiros (representantes das 

seleções que se encontram no topten mundial, designadamente: Brasil, Rússia, Polónia, Itália, 

Estados Unidos da América, Argentina, Alemanha, Sérvia, Bulgária e Irão) que praticam a 

modalidade de voleibol na posição específica de central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos e Variáveis estudadas 

No sentido de avaliar as características físicas dos sujeitos, foram examinadas as 

variáveis: estatura; peso; índice de massa corporal (IMC); contramovimento de salto no bloco 

(CMJBlc) e no ataque (CMJAtaq) (Larisa e Cretu, 2009). Para o efeito, utilizaram-se os 

seguintes instrumentos: balança de bioimpedância para registo do peso; Tanita para cálculo 

do IMC; estadiómetro com a finalidade de medir a estatura; Ergo Jump (Digitime 1000, 

Digitest Finland) para avaliação da força exp losiva dos membros inferiores (MI): 

CMJBlc/CMJAtaq. 

 

Tabela 1 

Descrição da amostra nacional e internacional 

 Nacionalidade n ± dp Mínimo Máximo 

Idade Portuguesa 30 26 ± 5,66 17 36 

(anos) Estrangeira 36 29 ± 4,17 23 39 

- média; dp - desvio padrão 
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Procedimentos 

Inicialmente, foi estabelecido contacto, via correio eletrónico, com os treinadores das 

equipas solicitando autorização para a recolha de dados junto dos atletas centrais das suas 

equipas. Posteriormente à autorização foi combinada uma data/hora/local para que também os 

atletas autorizassem a recolha de dados e esta pudesse ser efetuada através dos vários testes e 

medições. Mantiveram-se as mesmas condições (hora e local) de realização das recolhas dos 

dados com a totalidade dos atletas. Os dados foram recolhidos no 1º e 2º mês da época 

desportiva.  

O registo das características antropométricas iniciou-se com a medição da estatura. 

Neste momento, o atleta descalço colocou-se em posição anatómica contra a parede onde 

previamente tinha sido fixado um estadiómetro. Após deslocar o cursor do aparelho até ao 

ponto mais alto do atleta (topo da cabeça), este saía da posição inicial de forma a permitir ao 

avaliador registar a estatura sem erro de leitura. Em seguida, o participante, ainda descalço, 

subiu para a balança de bioimpedância usada para o registo da massa corporal. Para a 

obtenção do IMC, foram inseridos os dados da estatura, peso, idade e nível de atividade física, 

na Tanita. Depois o atleta subiu para o aparelho, segurando posteriormente nas pegas até à 

impressão do papel com os valores referentes ao participante. 

Procedeu-se, posteriormente, à avaliação dos parâmetros físicos – CMJBlc e CMJAtaq 

– com recurso ao Ergojump. Realizou-se sempre um aquecimento antes do registo de três 

repetições de cada movimento consideradas para análise. Em relação ao CMJBlc foi utilizado 

o teste de contramovimento do bloco, ilustrado na figura 9. O atleta partiu de uma posição 

vertical com extensão dos MI seguindo-se uma flexão dos mesmos sendo realizado o 

movimento ascendente com o respetivo salto vertical máximo, auxiliado pelos membros 

superiores (MS) (Larisa e Cretu, 2009). O atleta iniciou e terminou o movimento em cima da 

plataforma. 

 

 

 

 

Figura 6. Contramovimento de salto de bloco (CMJBlc) 
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Por sua vez, o CMJAtaq iniciou-se fora da plataforma. Foi solicitado ao atleta que 

simulasse o procedimento técnico da chamada de ataque (conforme a figura 10), com o 

recurso a três apoios, sendo que os últimos dois foram efetuados em cima da plataforma e 

com ajuda dos MS.  

 

Figura 7. Contramovimento de salto de ataque (CMJAtaq) 

 

Na elaboração deste estudo foram respeitados os procedimentos ético-metodológicos, 

assumindo-se o compromisso de sigilo para com atletas, treinadores e clubes, bem  como 

dando-se a conhecer todos os momentos que fizeram parte da criação deste estudo. 

Recorreu-se à score-box existente na Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) 

para a recolha dos dados referentes aos atletas centrais das seleções que faziam parte do 

topten mundial, à data de 4 de Março de 2014. 

Os dados foram registados numa folha do Microsoft Excel 2010. 

 

Análise estatística 

Recorreu-se à estatística descritiva (média e desvio padrão) para caracterização da 

amostra nacional e internacional.  

No âmbito da estatística inferencial foi utilizado o software IBM SPSS 21. Com base 

nesta ferramenta aplicaram-se o t-test para amostras independentes, o one sample test e o 

independent sample test, assim como o test de leven, com o objetivo de verificar se existem 

diferenças significativas das variáveis analisadas. 

O nível de significância fixado foi de 5% (p 0,05). 
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Resultados 

Na tabela 2 apresentam-se os valores médios, de desvio-padrão, mínimos e máximos 

das diversas variáveis analisadas, quer dos atletas de elite nacional, quer dos atletas de elite 

internacional.   

 

Tabela 2 

Descrição dos dados antropométricos 

     Nacionalidade n ± dp Mínimo Máximo 

Estatura (cm) Portuguesa 30 192,76 ± 5,63 181,0 201,0 

 Estrangeira 36 204,23 ± 4,01 195,0 218,0 

Peso (kg) Portuguesa 30 85,10 ± 10,22 69,0 107,0 

 Estrangeira 36 94,54 ± 7,69 78,0 116,0 

IMC (kg/m²) Portuguesa 30 22,90 ± 2,54 18,30 29,10 

 Estrangeira 36 22,66 ± 1,79 18,60 26,10 

 - média; dp - desvio padrão; cm – centímetro; kg – quilograma; kg/m² - quilograma por metro 

quadrado 

 

Os dados mostraram que a estatura média dos atletas nacionais é de 192,77cm, 

verificando-se um valor máximo de 201cm e um mínimo de 181cm, enquanto os atletas 

internacionais apresentaram o valor médio de 204,23cm (min=195cm; máx=218cm). No que 

diz respeito ao peso, a média dos jogadores nacionais encontrou-se nos 85,1kg (min=69,0kg; 

máx=107,0kg) sendo a média dos jogadores internacionais de 94,5kg (min=78,6kg; 

máx=116,0kg). Em relação ao IMC os valores da amostra nacional variaram entre 18,3 e 29,1, 

sendo a média dos jogadores nacionais de 22,9kg/m², enquanto os valores dos jogadores 

internacionais oscilam entre 18,6kg/m² e 26,1kg/m², com a média de 22,66kg/m².  

A análise da tabela 3 permitiu constatar que no contramovimento de salto de bloco, a 

média de alcance dos jogadores nacionais é de 296,13cm (min=273cm; máx=316cm), sendo a 

média dos atletas internacionais 330,94cm (min=310cm; máx=348cm). 
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Tabela 3 

Resultados das avaliações dos parâmetros físicos 

     Nacionalidade n ± dp Mínimo Máximo 

CMJBlc (cm) Portuguesa 30 296,13 ± 13,98 273,0 316,0 

 Estrangeira 36 330,94 ± 8,18 310,0 348,0 

CMJAtaq (cm) Portuguesa 30 318,28 ± 12,88 293,0 340,0 

 Estrangeira 36 350,00 ± 8,69 332,0 375,0 

- média; dp - desvio padrão; cm – centímetro; CMJblc - contramovimento de salto do 
bloco, CMJAtaq - contramovimento de salto do ataque 

 

 

Por último, e em relação ao contramovimento de salto de ataque, o valor médio dos 

jogadores nacionais situou-se em 318,28cm (min=293cm; máx=340cm), enquanto a média 

dos atletas internacionais foi de 350cm (min=332cm; máx=375cm).  

A tabela 4 mostra os resultados do t-test relativo às diferenças entre os dois grupos de 

participantes. Em todas as variáveis estudadas registaram-se diferenças estatisticamente 

significativas, na estatura (p=0,00), peso (p=0,00), CMJBlc (p=0,00) e CMJAtaq (p=0,00). 

Somente no valor de IMC não se verificou diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05). 
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Tabela 4  

Diferenças das variáveis estudadas entre os dois grupos 

 Levene's Test para 

igualdade de 

variâncias 

t-test para igualdade das médias 

F t Df P IC 95%  

Inferior Superior 

Estatura  7,251 -9,539 66 ,000 *  -13,68 -8,94 

Peso  1,694 -4,122 66 ,000 *  -13,78 -4,78 

IMC  3,343 0,440 66 0,662  -0,83 1,30 

CMJBlc  0,331 -9,492 66 ,000 *  -35,84 -23,37 

CMJAtaq  0,126 -9,201 66 ,000 *  -35,70 -22,96 

* p ≤ 0,05; IMC - índice de massa corporal; CMJblc - contramovimento do salto do 

bloco, CMJAtaq - contramovimento do salto do ataque 

 

Na tabela 5 podem consultar-se os dados e respetivas diferenças entre as médias das 

diversas variáveis, dos dois grupos de participantes. 

O central de elite nacional, comparativamente ao central de elite internacional, possui 

valores médios inferiores, nomeadamente 11cm de estatura, 9,5kg de peso, 35cm no CMJBlc 

e 32cm no CMJAtaq, com a exceção do IMC onde a diferença encontrada foi de mais 0,24 

kg/m². 
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Tabela 5 

Diferenças entre as médias dos dois grupos da amostra 

      Nacionalidade n Estatura Peso IMC CMJBlc CMJAtaq 

   (cm) (kg) (kg/m²) (cm) (cm) 

 

Portuguesa 30 192,76 85,10 22,90 296,13 318,28 

Estrangeira 36 204,23 94,54 22,66 330,94 350,00 

Dif.   - 11,47 - 9,44 +0,24 - 34,81 - 31,72 

- média; dp – desvio padrão; CMJblc – salto em Contra-movimento no bloco; CMJAtaq – 

Salto em contra-movimento no Ataque; Dif. – diferença 

 



32 

 

Discussão 

De acordo com os objetivos deste estudo foi possível verificar que os valores médios 

estatísticos encontrados demonstraram que o central nacional é mais baixo, menos pesado, 

possui uma menor impulsão no Contra Movimento de Salto Bloco (CMJBlc) e uma menor 

impulsão no Contra Movimento de Salto de Ataque (CMJAtaq). Refletindo sobre estas 

informações e em conformidade com os dados referentes à estatura, o central nacional em 

termos médios é mais baixo 11cm que o central de topo mundial, existindo diferenças 

significativas entre os dois grupos. Além deste resultado, a média estatística nacional foi 

também inferior ao central mais baixo do topten internacional (192,76cm para 195cm). Estes 

dados não estão de acordo com a literatura (Sattler et al., 2012, Junior, 2013; Nejić et al., 

2013), ou seja, percebeu-se que o central de elite nacional possivelmente poderá não possuir a 

estatura necessária para ser um central de elite internacional.  

Por sua vez, os valores médios obtidos na variável peso são indicadores de que o 

central nacional é menos pesado que o central internacional. Este indicador poderá estar 

relacionado com a variável estatura, ou seja, justifica-se que o central nacional sendo mais 

baixo possa também ser menos pesado. A predisposição genética, nomeadamente as 

características dos músculos e ossos (Batista et al., 2010), e a preparação/condição física 

(massa muscular) (Cabral et al., 2013) são também possíveis causas para esta diferença. Não 

possuímos dados referentes a este indicador, embora suponhamos que estas poderão ser fortes 

razões para a diferença encontrada nos valores do peso, CMJBlc e CMJAtaq, expostos em 

seguida. 

Examinando os valores médios estatísticos no CMJBlc a média internacional foi 

francamente superior à média nacional (330,94cm para 296,13cm). Assim, como na variável 

estatura, também neste parâmetro o valor máximo estatístico do central nacional (316cm) foi 

inferior à média internacional. Em relação ao CMJAtaq são encontrados resultados idênticos. 

A média internacional (350cm) foi bastante superior à média nacional (318,18cm). Também 

neste parâmetro o valor máximo alcançado pelo central nacional (340cm) foi inferior ao valor 

médio alcançado pelo central de elite internacional. 

As diferenças de 35cm e 32cm (aproximadamente) em relação às médias do CMJBlc e 

CMJAtaq corroboraram outros estudos (Rothes, 2001; Sattler et al., 2012; Junior, 2013) 

quando mencionam que é necessário ter uma boa impulsão vertical para ser um central de 

elite internacional. Seria expectável que a diferença encontrada na média da variável estatura 
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(11cm) fosse também a diferença encontrada nas médias das variáveis CMJBlc e CMJAtaq. 

Todavia, essas diferenças são substancialmente maiores contrapondo as ideias de Trajković et 

al., (2011) e Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz, e Zak (2014). Seria interessante realizar 

medições junto dos vários atletas no sentido de se perceber quais os valores referentes ao 

índice de massa muscular, principalmente nos membros inferiores (Aouadi et al., 2011) com a 

finalidade de se perceber se esta poderia ser a causa das diferenças encontradas nos 

parâmetros peso, CMJBlc e CMJAtaq. 

Ao longo da realização do presente estudo levantaram-se algumas inquietudes, que 

merecem ser analisadas em investigações posteriores. Será interessante perceber até que ponto 

a dimensão estatura será relevante, quando no voleibol, o que é pertinente é a altura em que se 

contacta a bola. Haverá diferença num jogador que meça 200cm e tenha 190cm de 

envergadura comparativamente a um jogador que meça 190cm e tenha 200cm de 

envergadura? Qual deles contactará a bola num ponto mais alto? Seria interessante em futuras 

investigações utilizar o alcance do braço dominante e dos dois braços, juntamente com o valor 

da estatura. Infelizmente não nos foi possível recolher estes parâmetros junto das seleções 

pertencentes ao topten mundial.  

Apesar de se ter realizado a avaliação de vários parâmetros aos atletas nacionais pela 

proximidade, o mesmo não foi possível fazer aos atletas internacionais, o que acabou por 

condicionar a comparação de outras variáveis, como o squatjump, alcance com um e dois 

braços, envergadura, entre outros.  

No entanto, apesar das condicionantes, as variáveis estudadas poderão contribuir para 

uma possível identificação precoce de potenciais atletas que venham a desempenhar a posição 

específica de central, ao mais alto nível, trabalhando desde cedo as suas habilidades motoras 

com vista à obtenção de elevadas performances. 
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Conclusões 

Baseado nos resultados obtidos neste estudo, é possível inferir que é importante 

identificar atletas com uma maior estatura. Será importante no futuro realizar-se a captação de 

atletas mais altos, para que possam treinar com o objetivo de potenciar as mesmas habilidades 

motoras. Porém, é importante perceber até que ponto a estatura será sinónimo de um alcance 

maior. Deverá ser tido em conta também o alcance do braço dominante e dos dois braços.  

Por outro lado, poder-se-á dizer que do ponto de vista físico, é importante o trabalho 

de impulsão vertical quer para o contramovimento de salto de bloco quer para o de ataque. As 

diferenças encontradas em ambos os testes funcionais entre os dois grupos, demostram que o 

nível nacional se encontra muito abaixo do nível expectável. 

Enquanto treinadores, se pretendemos elevar o rendimento dos nossos atletas, não se 

deve descurar vários aspetos importantes para esse mesmo rendimento. Emerge a necessidade 

de ter em conta o perfil do jovem atleta (vontades e objetivos), as suas características 

(morfológicas) e os testes funcionais (períodos ótimos), aproximando estas variáveis da elite 

internacional, mesmo que para isso não se obtenham resultados desportivos no imediato.  
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Estudo 2: Deslocamentos laterais antecedentes à ação 

do bloco na modalidade de Voleibol 
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Deslocamentos laterais antecedentes à ação do bloco na modalidade de Voleibol 

 

 

 

 

Resumo 

 

No contexto do Voleibol moderno, o jogador central é considerado um dos mais 

importantes na organização tática, por ser um dos mais solicitados quer na manobra defensiva 

e ofensiva. No respeitante à ação de bloco, o treinador deve ter sempre em consideração as 

características do seu jogador central e a sua intervenção deve considerar o tempo de bola 

passada e a zona onde ataque adversário ocorre. O objetivo do estudo foi compreender quais 

os deslocamentos utilizados que antecedem a ação do gesto técnico do bloco. A amostra foi 

constituída por n=4895 ações correspondentes a 30 filmagens de jogos da 1ª divisão sénior 

masculina no campeonato nacional português 2013/2014. Foram analisados os deslocamentos 

que cada jogador central executou durante o momento de pré-bloco. Registámos ainda o 

tempo de bola passada pelo distribuidor adversário e a zona onde foi efetuado o ataque 

adversário. Verificamos que existe uma relação entre os deslocamentos efetuados e as zonas 

de ataque (p≤0,001), assim como entre os deslocamentos efetuados e o tipo de distribuição, 

em cada zona de ataque (p≤0,001, em todas elas). Deste modo, averiguamos que o 

deslocamento Passo Cruzado é o mais utilizado seguido do Passo Ajuste, a zona de ataque 

mais solicitada é a zona 4 e o tipo de distribuição mais utilizado é o 2º tempo bola pingada. 
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Steps characteristics and analysis the technical procedure of the block in middle men’s 

volleyball players 

 

 

Abstract 

 

In modern volleyball, the middle blocker is regarded as one of the most important 

players for the tactical organization, because he is frequently requested for both defensive and 

offensive maneuvers. Regarding the block action, the coach must always consider the 

characteristics of the middle blocker, and his intervention should contemplate the ball tempo 

and the zone where the opposing attack occurs. The purpose of this study is to understand 

what are the movements that precede the action of the technical gesture of the block. The 

sample consisted of n=4895 actions representing 30 footages of games from the 1st male 

volleyball division in the Portuguese league from season 2013/2014. We have analyzed the 

movements that each middle blocker has performed during the pre-block moment. We have 

also recorded the ball tempo on the opposing setter and the zone where the opposing attack 

occurred. We have established that there is a relationship between the movements performed 

and the attack zones (p≤0.001), as well as between the movements and the type of setting, in 

each attack zone (p≤0.001 in all of them). This way, we have determined that the Crossover 

Step is the most frequent movement, followed by the Drive Step. The most requested attack 

zone is 4 and the most frequently used type of distribution is the 2nd tempo slow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: volleyball, movements, middle blocker, block 
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Introdução 

O voleibol, bem como outros desportos coletivos, tem sido alvo de variados estudos 

com o objetivo de melhorar a performance desportiva, tornando-se assim uma modalidade 

cada vez mais atrativa para todos os seus intervenientes – jogadores, staff técnico, 

espetadores, entre outros (Trajković et al., 2011; Marcelino et al., 2014). De acordo com 

Garganta (2001), desde os anos trinta até aos nossos dias, houve um aumento considerável do 

volume de estudos de âmbito científico realizados com recurso à observação e análise do 

jogo. Marcelino e Mesquita (2007) referem que o voleibol é a segunda modalidade coletiva 

mais estudada em Portugal, logo a seguir ao futebol. 

Desde a sua origem, a modalidade sofreu várias alterações técnico-táticas, como por 

exemplo na realização do bloco, onde a ação deixa de ser individual (homem a homem), 

passando a ser coletiva (Matias e Greco, 2009).  

Através do contexto de jogo formal, foi possível observar o aparecimento das 

seguintes posições específicas: jogador de entrada, jogador central, jogador de saída 

(distribuidor e oposto) e líbero (Batista et al., 2010; Matias e Greco, 2011; Silva, Lacerda e 

João, 2014).  

Já no que concerne à componente técnica, e relacionando-a com a conquista de pontos, 

são preponderantes três procedimentos técnicos: remate, bloco e serviço (Junior, 2013; 

Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e Zak, 2014), também denominados por terminal actions. 

Na perspetiva de Marcelino, Mesquita e Afonso (2008), a seguir ao remate, o bloco é a ação 

com mais sucesso na conquista de pontos.  

Constatou-se através de um estudo realizado por Palao, Santos e Ureña (2004), junto 

de treze seleções masculinas nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000), que o bloco é a 

habilidade que diferencia as equipas de alto nível. De igual modo, sabemos que, quanto maior 

for o nível de eficácia no 1º e 2º toque, maiores serão as dificuldades criadas à ação dos 

blocadores da equipa adversária (Papadimitriou et al., 2004). Na opinião de Castro e Mesquita 

(2008), esta ação pode ser realizada individualmente, a dois ou a três jogadores (bloco 

individual, bloco duplo ou bloco triplo). Estes autores referem que o número de blocadores 

intervenientes na oposição ao ataque adversário está associado à velocidade do mesmo, sendo 

que, tendencialmente, quanto mais rápido é o ataque, menos blocadores efetivam o bloco 

(Castro e Mesquita, 2008), levando a que os blocadores, principalmente os jogadores centrais, 

tenham que antecipar a sua ação para impedir os chamados ataques rápidos (Afonso et al., 

2010; Afonso e Mesquita, 2011). 
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São muitos os fatores que podem influenciar a ação do procedimento técnico do bloco. 

Por conseguinte, é importante analisar a forma como ele é executado. 

Na literatura não existe consenso sobre como dividir o procedimento técnico da ação 

do bloco. Alguns autores preconizam que a ação do bloco pode ser dividida em três fases 

“posição de expectativa, salto com o bloqueio e queda” (Borsari, 1989; Bojikian, 1999), ou 

então, que o movimento é caracterizado por uma posição inicial de expectativa, seguido de 

uma ação de salto e terminando o movimento numa fase efetiva com o posicionamento dos 

braços (projeção) no lado adversário para consequente tentativa de efetivação do bloco 

(Guilherme, 2001), excluindo neste caso a fase de queda. 

Por seu turno, Fonseca, Pires e Rabelo (2005) mencionam que o procedimento do 

bloco está dividido em quatro momentos: posição inicial, posição de expectativa, salto com 

bloqueio e queda. Perspetiva diferente apresenta Katz (2008) que divide a ação em: 

antecipação, tomada de decisão, velocidade de deslocamentos e habilidade no salto. 

Pelo que se depreende, e em jeito de uniformização da informação, na ação de bloco 

existem três momentos sequenciados embora distintos. Um primeiro momento de pré-bloco 

caracterizado em momento de análise visual (denominado de posição inicial/expetativa) e o 

momento de preparação para o salto, ou seja, todos os deslocamentos que são efetuados para 

aproximação do blocador ao atacante adversário. Num segundo momento, verifica-se a ação 

do bloco propriamente dita, com o salto e penetração no campo adversário por cima da rede, 

com o objetivo de tentar intercetar a bola criando um bloco efetivo (procura de conquista do 

ponto) ou defensivo (diminuir a velocidade com que a bola é largada após remate do atacante 

adversário, para consequente defesa e saída para contra-ataque). Por último, observa-se um 

terceiro momento, constituído pela fase descendente ou fase de queda.  

Concentrando o nosso estudo nos deslocamentos que antecedem o procedimento 

técnico de bloco (1º momento), e de acordo com o que nos diz a investigação, este pode ser 

constituído por um ou mais passos realizados de forma rápida e coordenada, permitindo ao 

jogador potenciar o seu próprio movimento de salto vertical. Assim, diversos autores como 

Farokhmanesh e McGown (2008), Kazt (2008) referem a existência de quatro possíveis 

deslocamentos diferentes o Passo Ajuste, o Passo Caçado, o Passo Cruzado e o Passo Corrida. 

Estes autores tentaram compreender a existência de um deslocamento que permita a 

movimentação de forma mais rápida, a adequação desse deslocamento à distância e qual o que 

promove uma maior impulsão no salto vertical. Infelizmente os resultados obtidos nos seus 

estudos foram inconclusivos. Todavia, face aos dados registados, os autores recomendam que 
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no caso de o treinador pretender treinar a sua equipa com um só estilo, deverá utilizar o Passo 

Corrida por ser o deslocamento que permite um movimento ligeiramente mais rápido que os 

outros, assim como possibilita também um maior salto vertical (Farokhmanesh e McGown, 

2008). A leitura do blocador e consequente reação faz com que este decida qual o 

deslocamento a utilizar em cada jogada (Junior, 2014). Para distâncias curtas, o jogador deve 

usar o Passo Caçado (Katz, 2008).  

Clarifica-se assim que esta temática foi ainda pouco investigada, bem como os seus 

reduzidos estudos têm sido inconclusivos. 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar quais os deslocamentos 

que o blocador central executa durante o momento que antecede o procedimento técnico do 

bloco, em função do tipo de distribuição e da zona de ataque de ataque adversária. 
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Metodologia 

Amostra 

A amostra é constituída por 4895 ações realizadas pelos jogadores centrais na ação de 

bloco, provenientes de 105 set’s correspondentes a 30 jogos do campeonato nacional da 1ª 

divisão musculina portuguesa na época 2013/2014. Foram escolhidos jogos em que pelo 

menos uma das equipas intervenientes tivesse obtido um dos 6 primeiros lugares na 

classificação final dessa época desportiva. 

 

Fiabilidade da observação 

Na perspetiva de verificar a consistência das observações verificamos a percentagem 

de acordos intra-observador (as duas observações ocorreram com um intervalo superior a 15 

dias) e inter-observador. Foram observadas 979 ações (20% do total da amostra), valor acima 

do valor mínimo aceitável de 10% estipulado pela literatura (Tabachnick e Fidell, 2007). Os 

resultados obtidos mostraram percentagens de acordos acima dos limites mínimos apontados, 

ou seja, 80% (Van der Mars, 1989). O valor mínimo encontrado foi de 95,8% na variável tipo 

de ataque (fiabilidade inter-observador) e o valor máximo de 100% na variável efeito do 

ataque (inter-observador) e nas variáveis zona de ataque e oposição situacional do bloco 

(intra-observador e inter-observador). No sentido de excluir a possibilidade de existirem 

acordos devido ao acaso, aplicou-se a estatística Kappa de Cohen. Os valores registados 

situaram-se entre 0,92 e 1 na fiabilidade intra-observador e entre 0,86 e 1 na fiabilidade inter-

observador, substancialmente acima dos valores de referência considerados elevados pela 

literatura, (0,75) (Fleiss, Levin e Cho Paik, 2003). Os valores obtidos, em ambos os 

procedimentos, mostram ser fiáveis para serem utilizados como ferramenta científica. 

 

Instrumentos e Variáveis 

Recorremos ao programa Kinovea de modo a analisar com objetividade e precisão 

todos os movimentos que antecedem a ação do procedimento técnico do bloco. Este programa 

dá-nos a capacidade de observar a imagem em slow motion por forma a analisar os 

movimentos realizados pelos atletas, assim como a colocação de pontos específicos para 

compreensão de ângulos/direções/amplitudes dos vários movimentos. 
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Para um claro enquadramento dos deslocamentos utilizados pelos blocadores centrais 

tivemos em consideração as seguintes variáveis: 

- Tempo de bola passada pelo distribuidor adversário (ver figura 5); 

 

- Zona onde é efetuado o ataque: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 e Zona 6 

(ver figura 8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Zonas de ataque 

 

 

- Tipo de deslocamento realizado pelo jogador central: Sem Ajuste; Passo Ajuste – 

constituído por apenas 1 ou 2 apoios (ver figura 4); Passo Caçado – constituído por um 

mínimo de 2 apoios em que é realizado um movimento lateral iniciado pelo apoio do mesmo 

lado, seguindo-se o aproximar do segundo apoio (ver figura 5); Passo Cruzado – constituído 

por 4 apoios em que no início o atleta efetua um cruzamento de um dos apoios, pela frente do 

outro, seguindo-se o segundo apoio (ver figura 6); Passo Corrida - constituído por 5 Passos 

em que no início o atleta se encontra paralelo à rede e em que há um deslocamento com os 

ombros na perpendicular à rede, terminando o movimento como no início (ver figura 7). 

 

Procedimentos 

Inicialmente foi estabelecido contacto via correio eletrónico, com os treinadores das 

equipas, solicitando autorização para a recolha das gravações dos jogos das suas equipas. 

Posteriormente à autorização de todos os treinadores foi obtido acesso, via dropbox, aos 

vídeos dos jogos de cada jornada, obtendo assim imagens em contexto formal de jogo. As 

câmaras foram colocadas no ponto mais central no fundo do terreno de jogo, paralelamente à 

linha da rede, registando imagens de toda a movimentação junto à rede dos centrais em jogo. 
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As imagens foram gravadas em arquivos do tipo avi. Estes arquivos foram exportados 

para o software Kinovea, disponível em: http://www.kinovea.org/fr/., para marcação e 

verificação de trajetória percorrida por determinados pontos fixos localizados nos membros 

inferiores. Utilizamos o software Microsoft Excel 2010 para criar as fichas registo de cada 

jogo e posteriormente transferimos os dados para o programa estatístico software IBM® 

SPSS® versão 21 para análise das variáveis. 

 

 

Análise estatística 

A estatística descritiva foi utilizada para caracterizar e descrever a amostra. Um teste 

do Qui-Quadrado foi utilizado para determinar os diferentes tipos de deslocamentos, zonas de 

ataque e diferentes tipos de passe. Toda a análise estatística foi realizada através do programa 

SPSS 21.0 for Windows.  

O nível de significância fixado foi de 5% (p 0,05). 

. 
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Resultados 

Os valores da frequência de cada um dos deslocamentos estão representados na figura 

6. Os dados mostraram que das 4895 ações analisadas o Passo Cruzado foi o deslocamento 

mais observado com um total de 1057 registos, enquanto que o Passo Caçado foi o 

deslocamento menos observado com apenas 558 registos. Em relação à zona de ataque, 

verificámos que cerca de 70% das ações foram realizadas a partir da zona 2 e 4. As bolas 

passadas a 3º tempo e 2º tempo pingada foram as mais utilizadas (22,5% e 34% 

respetivamente). 

 

Tabela 6 

Frequências dos deslocamentos, zona de ataque e tempo de bola passada 

n % 

Deslocamentos 

Sem ajuste 902 18,4 

Passo de ajuste 1002 20,5 

Passo caçado 558 11,4 

Passo cruzado 1057 21,6 

Passo corrida 821 16,8 

Não reage 555 11,3 

Zona de ataque 

Zona 1 224 4,6 

Zona 2 1451 29,6 

Zona 3 1023 20,9 

Zona 4 1947 39,8 

Zona 5 38 0,8 

Zona 6 212 4,3 

Tempo de bola 

passada 

3º tempo 1101 22,5 

2º tempo – pingada 1666 34,0 

2º tempo – tensa 792 16,2 

1º tempo – tensa 213 4,4 

1º tempo - esquerda frente 195 4,0 

1º tempo – cabeça 533 10,9 

1º tempo – costas 264 5,4 

1º tempo - esquerda atrás 89 1,8 

1º tempo - tensa atrás (china) 42 0,9 

 
Total 4895 100,0 
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A Tabela 7 revelou quais os deslocamentos executados em função da zona onde ocorre 

o ataque adversário. Cerca de 11% do total de ações analisadas (555 ações) foram registadas 

como não tendo reação por parte do blocador central, isto é, não houve nenhuma tentativa de 

efetivação da ação de bloco. Em relação às zonas onde foi efetuado o ataque adversário, 

pudemos observar que quando este ocorreu pelas zonas: 1 e 6 o deslocamento mais vezes 

efetuado foi o Passo Corrida; 2 e 4, o deslocamento mais usado foi o Passo Cruzado; 3 o 

blocador central, na maior parte das ações, não teve necessidade de executar qualquer 

deslocamento. A análise através do teste do Qui-Quadrado demonstrou que há relação entre as 

variáveis (x²=1808.111; p<0,001). 

 

Tabela 7 

Relação entre as zonas de ataque e os deslocamentos do blocador central  

 Zonas de ataque 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Passos 

Sem Ajuste 16 82 596 166 2 40 

 7,1% 5,7% 58,3% 8,5% 5,3% 18,9% 

Passo Ajuste 39 220 278 429 3 33 

 17,4% 15,2% 27,2% 22,0% 7,9% 15,6% 

Passo Caçado 29 171 42 300 1 15 

 12,9% 11,8% 4,1% 15,4% 2,6% 7,1% 

Passo Cruzado 46 460 22 497 3 29 

 20,5% 31,7% 2,2% 25,5% 7,9% 13,7% 

Passo Corrida 50 341 22 342 14 52 

 22,3% 23,5% 2,2% 17,6% 36,8% 24,5% 

Sem reação 44 177 63 213 15 43 

  19,6% 12,2% 6,2% 10,9% 39,5% 20,3% 

Total 224 1451 1023 1947 38 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p=0,000 

 

De seguida analisámos os deslocamentos executados em função do tempo de bola 

passada pelo distribuidor adversário, em cada da zona de ataque adversário. Não tivemos em 

consideração os ataques adversários provenientes da zona defensiva (1, 6 e 5) por se tratar de 
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menos de 10% (474 em 4895) do total de ações registadas. Verificámos que quando o ataque 

foi efetuado na zona 2 e o tipo de distribuição executada para esta zona foi um 1º tempo na 

cabeça, 39,1% das movimentações foram realizadas com o Passo Ajuste. Também quando se 

observou o passe 1º tempo esquerda atrás, em 32,8% das ações ocorreu o mesmo 

deslocamento. Ainda referente aos ataques por zona 2, quando se visualizou o passe 1º tempo 

tensa nas costas (china) em 43,6% realizou-se em Passo Corrida, por parte do blocador central 

(consultar Tabela 8). Também aqui a análise através do teste do Qui-Quadrado apresentou 

relação entre as variáveis (p<0,001). 

 

Tabela 8 

Relação entre o tempo de bola passada pelo distribuidor adversário com a zona do ataque 

adversário/deslocamentos do blocador central (Zona 2) 

Zona de ataque + 

Deslocamentos 

3º  

tempo 

2º 

tempo 

pingado 

2º 

tempo 

tensa 

1º 

tempo 

frente 

1º 

tempo 

costas 

1º tempo 

esquerda 

atrás 

1º tempo 

tensa atrás 

(china) 

Z2_SR 27 72 39 7 23 5 4 

9,9% 13,4% 13,9% 15,2% 11,0% 7,5% 10,3% 

Z2_SA 24 19 15 1 14 4 5 

8,8% 3,5% 5,4% 2,2% 6,7% 6,0% 12,8% 

Z2_PA 43 51 31 18 48 22 7 

15,7% 9,5% 11,1% 39,1% 23,0% 32,8% 17,9% 

Z2_PCa 18 61 53 7 24 7 1 

6,6% 11,4% 18,9% 15,2% 11,5% 10,4% 2,6% 

Z2_PCr 107 190 79 8 58 13 5 

39,1% 35,4% 28,2% 17,4% 27,8% 19,4% 12,8% 

Z2_PCo 55 143 63 5 42 16 17 

20,1% 26,7% 22,5% 10,9% 20,1% 23,9% 43,6% 

Total 274 536 280 46 209 67 39 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Z2 – zona 2; SR – sem reação; SA – sem ajuste; PA – passo ajuste; PCa – passo caçado; PCr – 

passo cruzado; PCo – passo corrida; p=0,000 

 

Também foram encontradas divergências ao analisarmos o cruzamento com os 

diferentes tipos de passe realizados para a zona 3. Assim sendo, quando o distribuidor 
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adversário executou um passe 2º tempo pingado/1º tempo costas/1º tempo esquerda atrás, o 

deslocamento mais observado foi o Passo Ajuste, mais concretamente em 

41,8%/34,5%/40,9% das ações, sendo que esta última (1º tempo esquerda atrás) apresentou 

um registo idêntico no deslocamento Sem Ajuste (consultar Tabela 9). De igual forma a 

análise através do teste do Qui-Quadrado revelou a existência de relação entre as variáveis, 

nas diversas zonas estudadas (p<0,001). 

 

Tabela 9 

Relação entre o tempo de bola passada pelo distribuidor adversário com a zona do 

ataque adversário/deslocamentos do blocador central (Zona 3) 

Zona de ataque + 

Deslocamentos 

3º 

tempo 

2º tempo 

pingado 

2º 

tempo 

tensa 

1º 

tempo 

tensa 

1º tempo 

esquerda 

frente 

1º 

tempo 

frente 

1º 

tempo 

costas 

1º tempo 

esquerda 

costas 

Z3_SR 6 7 2 11 6 21 9 1 

9,5% 10,4% 3,3% 7,3% 3,9% 4,7% 16,4% 4,5% 

Z3_SA 30 21 27 78 97 316 18 9 

47,6% 31,3% 45,0% 51,7% 63,4% 70,4% 32,7% 40,9% 

Z3_PA 14 28 22 50 40 95 19 9 

22,2% 41,8% 36,7% 33,1% 26,1% 21,2% 34,5% 40,9% 

Z3_PCa 4 2 6 9 7 10 2 2 

6,3% 3,0% 10,0% 6,0% 4,6% 2,2% 3,6% 9,1% 

Z3_PCr 2 5 3 1 1 5 5 0 

3,2% 7,5% 5,0% 0,7% 0,7% 1,1% 9,1% 0,0% 

Z3_PCo 7 4 0 2 2 2 2 1 

11,1% 6,0% 0,0% 1,3% 1,3% 0,4% 3,6% 4,5% 

 Total 63 67 60 151 153 449 55 22 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Z3 – zona 3; SR – sem reação; SA – sem ajuste; PA – passo ajuste; PCa – passo 

caçado; PCr – passo cruzado; PCo – passo corrida; p=0,000 

 

Por último, de acordo com o que pudemos observar na Tabela 10, ao cruzarmos os 

dados relativos aos passes 2º tempo tensa/1º tempo tensa/1º tempo esquerda frente/1º tempo 



53 

 

cabeça direcionados para a zona 4, com os deslocamentos efetuados pelo blocador central, 

constatámos que o deslocamento mais usado foi o Passo Ajuste, mais concretamente em 

24%/40,3%/31%/39,5% respetivamente, nas ações. 

 

Tabela 10 

Relação entre o tempo de bola passada pelo distribuidor adversário com a zona do 

ataque adversário/deslocamentos do blocador central (Zona 4) 

Zona de ataque + 

Deslocamentos 

3º 

tempo 

2º tempo 

pingado 

2º 

tempo 

tensa 

1º 

tempo 

tensa 

1º tempo 

esquerda 

frente 

1º 

tempo 

frente 

Z4_SR 76 86 44 2 1 4 

12,1% 11,5% 10,2% 3,2% 2,4% 10,5% 

Z4_SA 34 71 28 12 11 10 

5,4% 9,5% 6,5% 19,4% 26,2% 26,3% 

Z4_PA 120 153 103 25 13 15 

19,1% 20,5% 24,0% 40,3% 31,0% 39,5% 

Z4_PCa 75 131 73 9 10 2 

11,9% 17,6% 17,0% 14,5% 23,8% 5,3% 

Z4_PCr 177 215 90 5 4 6 

28,1% 28,8% 20,9% 8,1% 9,5% 15,8% 

Z4_PCo 147 90 92 9 3 1 

23,4% 12,1% 21,4% 14,5% 7,1% 2,6% 

Total 629 746 430 62 42 38 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Z4 – zona 4; SR – sem reação; SA – sem ajuste; PA – passo ajuste; PCa – passo 

caçado; PCr – passo cruzado; PCo – passo corrida; p=0,000 
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Discussão 

De acordo com os objetivos deste estudo foi possível verificar que existem vários tipos 

de deslocamentos realizados pelos jogadores no sentido de tentarem ser rápidos na 

movimentação junto à rede e de potenciarem os próprios saltos na ação de bloco. Sendo 

assim, pudemos constatar que esses mesmos deslocamentos variam em função da zona onde é 

realizado o ataque adversário.  

Apesar dos estudos apresentados serem inconclusivos em relação aos deslocamentos 

mais usados (Buekers, 1991; Farokhmanesh e McGown, 2008; Katz, 2008), a nossa pesquisa 

revelou que o Passo Cruzado é o deslocamento mais efetuado (21,6%) logo seguido do Passo 

Ajuste (20,5%), o que não deixa de ser um dado importante, sobretudo no que respeita ao 

Passo Ajuste. Este é realizado normalmente quando existe uma pequena alteração observada 

no último contacto com o solo do atacante adversário, ou mesmo já em situação de fase aérea. 

Fica aqui revelada a importância de trabalhar este momento tão curto que, segundo o nosso 

estudo, é bastante influenciador na ação do blocador central. Por sua vez, o Passo Caçado, 

muitas vezes trabalhado durante a formação de jovens atletas, foi registado apenas em 11,4% 

do total das ações analisadas.  

Embora o número de registos de ataque por zona 1 seja reduzido, pudemos constatar 

que o deslocamento mais usado para tentativa de efetivação do bloco, nesta zona, foi o Passo 

Corrida. É provável que esteja relacionado com o facto do ataque de 2ª linha ser bastante 

menos solicitado (apenas 4,6% do total da nossa amostra) comparativamente com a 1ª linha 

de ataque (zona 2, zona 3 e zona 4). A utilização deste tipo de deslocamento, para esta zona, 

justifica-se também na situação em que a equipa adversária só tem dois pontos de ataque na 

zona de ataque (3 e 4), o que leva o blocador central a estar mais preocupado com o ataque 

proveniente destas zonas (figura 2). Estes dados vão ao encontro do pensamento de 

Farokhmanesh e McGown (2008) quando sugeriram o treino do Passo Corrida com o 

propósito de chegar mais rápido e alto. 

Em relação aos ataques provenientes da zona 2 e da zona 4 os registos foram idênticos, 

no que diz respeito ao tipo de deslocamento mais usado. Contudo, uma análise mais 

pormenorizada, tendo em conta o tipo de passe realizado pelo distribuidor adversário, revelou 

que quando o ataque provém da zona 2 e a bola foi atacada próxima do distribuidor (1º tempo 

cabeça e 1º tempo esquerda atrás) o deslocamento mais utilizado pelo blocador central foi o 

Passo Ajuste (mesmo na situação de um 1º tempo costas as percentagens dos deslocamentos 

são 23% para o Passo Ajuste e 27,8% para o Passo Cruzado). Estes valores indicaram 
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claramente que em situação de jogo rápido, o blocador central procurou estar em posição 

próxima do distribuidor adversário, mesmo quando este ficou mais próximo da zona 2, 

procurando evitar o ataque rápido da equipa adversária (Afonso et al., 2010).  

O mesmo aconteceu quando observámos o ataque realizado pela zona 4, ou seja, 

quando o distribuidor adversário aumentou a velocidade de jogo (2º tempo tensa – 24%/1º 

tempo tensa – 40,3%/1º tempo esquerda frente – 31% /1º tempo cabeça – 39,5%) o blocador 

central procurou executar o deslocamento Passo Ajuste. Estes dados colocaram em evidência 

que este atleta foca, em primeiro lugar, a sua atenção no jogo rápido e próximo do 

distribuidor, deixando para segundo plano os tipos de distribuição de bolas mais altas, lentas e 

afastadas do passador. 

No que respeita ao ataque proveniente de zona 3, os dados recolhidos indicaram que 

na maior parte das ações analisadas (596/1023 ações) não foi realizado nenhum deslocamento 

antes da realização do procedimento técnico do bloco. Paralelamente, também foi a não 

realização de deslocamento que promoveu maior contacto com a bola. Esta análise permitiu 

realçar que o blocador central preocupou-se principalmente com a marcação do seu oponente 

direto (o atacante central adversário), estando em constante posição para uma rápida ação do 

bloco. Todavia, nas situações em que o distribuidor adversário efetuou um 2º Tempo pingada 

(41,8%), 1º Tempo nas Costas 34,5% e 1º Tempo esquerda atrás (40,9%) (Afonso et al., 

2010) o deslocamento efetuado por este jogador foi o Passo Ajuste o que é perfeitamente 

justificável com o facto de que foram tudo tempos de bola que levaram à variação da chamada 

de ataque do central adversário (e não corrida para o 1º Tempo cabeça), provocando no 

blocador central também uma variação do seu posicionamento (Papadimitriou et al., 2004).  

Como pudemos compreender no que foi descrito nas três zonas de ataque, o blocador 

central procurou estar próximo da zona onde se encontrou o distribuidor adversário. Este facto 

veio comprovar o estudo de Marcelino et al. (2014) quando este mencionou que o blocador 

central está próximo do distribuidor adversário em quase 60% dos ataques da equipa 

contrária. 

Em relação ao ataque proveniente da zona 6, embora tenhamos um baixo registo 

(4,3% do total das ações), indicou que o deslocamento mais frequente foi o Passo Corrida. 

Sendo algo estranho, justificou-se por se tratar de uma zona de ataque pouco solicitada, sendo 

utilizada maioritariamente como recurso, levando o blocador central a estar mais presente nos 

ataques provindos das zonas 2, 3 e 4. 
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É necessário que em estudos futuros sobre esta temática se procure compreender se o 

blocador central realmente antecipa algum movimento, ou se simplesmente aguarda o 2º 

toque do distribuidor adversário. Outro tema de estudo é a relação entre os deslocamentos e o 

resultado final da ação, assim como será interessante compreender se existe uma variação dos 

deslocamentos ao longo dos set’s. 
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Conclusões 

Podemos concluir que os deslocamentos mais frequentes variaram em função quer do 

tipo de distribuição, ou seja, tempo de bola passada, quer em função da zona onde foi 

realizado o ataque.  

O deslocamento mais utilizado foi o Passo Cruzado. Todavia, os deslocamentos 

devem ser analisados caso a caso tendo em consideração as variáveis assinaladas no parágrafo 

anterior. Sendo assim, quando o ataque foi realizado pelas zonas 2 e 4 o deslocamento mais 

usado foi o Passo Cruzado. Por sua vez, quando foi realizado pela zona 3 o deslocamento 

mais frequente foi o Sem Ajuste. Porém, quando o ataque adversário foi efetuado pelas zonas 

1 e 6 o deslocamento mais comum foi o Passo Corrida. Por último, o ataque oriundo da zona 

5 obteve valores muito baixos de reação por parte do blocador central.  

Quando confrontados os deslocamentos em função da zona onde derivou o ataque com 

o tipo de distribuição, conseguiu-se compreender que existiram diferenças nas seguintes 

situações:  

- Na zona 2, quando o tempo de bola passada foi 1º tempo cabeça e 1º tempo esquerda 

atrás, o deslocamento mais efetuado pelo blocador central foi o Passo Ajuste. Quando a bola 

distribuída foi um 1º tempo tensa atrás (china) o deslocamento mais registado foi o Passo 

Corrida;  

- Na zona 3, quando o ataque derivou de um 2º tempo pingado, um 1º tempo costas ou 

um 1º tempo esquerda atrás, o deslocamento mais observado foi o Passo Ajuste; 

- Na zona 4, quando o ataque resultou de um 2º tempo tensa, 1º tempo tensa, 1º tempo 

esquerda à frente e um 1º tempo cabeça, o passe mais registado foi o Passo Ajuste.   

Embora não sendo um objetivo do nosso estudo, pudemos concluir que existe pouca 

solicitação de ataques provenientes das zonas de defesa (menos de 10% do total das ações 

analisadas), o que faz com o que o blocador central veja a sua tarefa parcialmente facilitada.  
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Estudo 3: A ação do blocador central, em função da 

organização ofensiva adversária no Voleibol 
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A ação do blocador central, em função da organização ofensiva adversária no Voleibol 

 

 

 

 

Resumo 

 

No contexto do Voleibol moderno, a ação do bloco é a que distingue as equipas de 

topo. O objetivo do estudo é compreender o que influencia a ação do jogador central no 

momento imediatamente antes à execução do gesto técnico do bloco. A amostra foi 

constituída por n=4895 ações correspondentes a 30 filmagens de jogos da 1ª divisão sénior 

masculina no campeonato nacional português 2013/2014. Registámos ainda o tempo de bola 

passada pelo distribuidor adversário e a zona onde foi efetuado o ataque adversário. 

Verificamos que existe uma relação entre as várias ações e as zonas de ataque (p≤0,001), 

assim como entre as ações e o tipo de distribuição, em cada zona de ataque (p≤0,001, em 

todas elas). Deste modo, averiguamos que a ação faz bloco mas não toca na bola é a que 

acontece na maior parte das jogadas e que existe uma forte tendência do central tentar efetivar 

o seu bloco nas zonas 3 e 4 em detrimento das zonas defensivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: voleibol, ação, jogador central, bloco 
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The action of the middle blocker according to the opposing offensive organization in 

Volleyball 

 

 

Abstract 

 

In modern Volleyball, the block action differentiates the world-class teams. The 

purpose of this study is to understand what determines the action of the middle blocker in the 

moment that precedes the technical gesture of the block. The sample consisted of n=4895 

actions representing 30 footages of games from the 1st male volleyball division in the 

Portuguese league on season 2013/2014. We have also recorded the ball tempo of the 

opposing setter and the area where the opposing attack occurred. The chi-squared test analysis 

allowed us to establish that there is a relationship between the actions and the attack zones 

(x²=109.956; p≤0.001), as well as between the actions and the type of setting, in each attack 

zone (x²=3523.678; p≤0.001 in all of them). Thus, we have verified that the action performs 

block but does not make contact with the ball is the most frequent. We have also established 

that there is a strong tendency for the middle blocker to attempt to carry out the block in zones 

3 and 4, to the detriment of the attack performed in defensive zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: volleyball, action, middle blocker, block 
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Introdução 

Com o evoluir da modalidade ao longo dos últimos anos (Garganta, 2001; Marcelino e 

Mesquita, 2007; Trajković et al., 2011; Marcelino, et al., 2014), a ação de ataque tornou-se na 

mais poderosa arma na conquista de pontos (Junior, 2013; Sterkowicz-Przybycien, 

Sterkowicz e Zak, 2014). Como forma de contrariar esta ação, poderá existir um primeiro 

momento onde acorra o procedimento técnico do bloco (Matias e Greco, 2009). Esta ação 

poderá ser analisada do ponto de vista defensivo (contrariar a ação de ataque adversária) e/ou 

ofensivo pois pode resultar em ponto para a equipa blocadora (Palao, Santos e Ureña, 2004; 

Marcelino, Mesquita e Afonso, 2008; Junior, 2013; Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e 

Zak, 2014). 

Dentro desta ação, a função do blocador central é preponderante. Este jogador além de 

procurar blocar o seu adversário direto (o atacante central adversário), caso a bola seja jogada 

para qualquer outra zona, ele deverá deslocar-se para ir blocar essa mesma zona, juntamente 

com um blocador ponta existente nessa mesma zona (Castro e Mesquita, 2008). Uma possível 

causa para que o blocador central não tenha tempo para realizar o seu bloco 

(independentemente da zona onde é efetivado o ataque adversário) é a velocidade com que é 

jogada a bola no segundo toque (Castro e Mesquita, 2008). Esta situação promove muitas 

vezes a antecipação, por parte do blocador central, à ação da distribuição adversária (Afonso 

et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011).  

Como forma de compreender esta ação torna-se importante compreender como é 

realizado este procedimento técnico. Alguns autores dividem-no em três fases (Bojikian, 

1999; Borsari, 1989; Guilherme, 2001), outros em quatro (Fonseca, Pires e Rabelo, 2005; 

Katz, 2008). Em jeito de uniformização da informação, na ação de bloco podemos descrever 

três momentos sequenciados. Um primeiro momento de pré-bloco caracterizado por uma 

análise visual (denominado de posição inicial/expetativa) e de preparação para o salto, ou 

seja, todos os deslocamentos que são efetuados para aproximação do blocador ao atacante 

adversário. Num segundo momento, verifica-se a ação do bloco propriamente dita, com o 

salto e penetração no campo adversário por cima da rede, com o objetivo de tentar intercetar a 

bola criando um bloco efetivo (procura de conquista do ponto) ou defensivo (diminuir a 

velocidade com que a bola é largada após remate do atacante adversário, para consequente 

defesa e saída para contra-ataque). Por último, observa-se um terceiro momento, constituído 

pela fase descendente ou fase de queda.  
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O nosso estudo centra-se na ação que antecede o procedimento técnico de bloco (1º 

momento). Antes de focarmos o procedimento técnico entendemos ser importante 

compreender o que pode levar o central a reagir ou a não reagir. Neste momento pode 

acontecer uma de três situações: a) o blocador central não consegue chegar a tempo de efetuar 

o bloco ou não reage ao tipo de passe efetuado pelo distribuidor adversário; b) o blocador 

central consegue efetivar o seu bloco mas não consegue tocar na bola; c) o blocador central 

consegue efetivar o seu bloco e consegue tocar na bola. 

Esta é uma investigação visa colmatar a baixa produção científica sobre a temática em 

análise. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo compreender o que o leva o 

blocador central a executar as respetivas ações, descritas no parágrafo anterior, tendo como 

varáveis o tipo de distribuição adversária e a zona de ataque de ataque adversária. 
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Metodologia 

Amostra 

A amostra é constituída por n=4895 ações realizadas pelos jogadores centrais na ação 

de bloco, provenientes de 105 set’s correspondentes a 30 jogos do campeonato nacional da 1ª 

divisão musculina portuguesa na época 2013/2014. Foram escolhidos jogos em que pelo 

menos uma das equipas intervenientes tivesse obtido um dos 6 primeiros lugares na 

classificação final dessa época desportiva. 

 

Fiabilidade da observação 

Na perspetiva de verificar a consistência das observações verificamos a percentagem 

de acordos intra-observador (as duas observações ocorreram com um intervalo superior a 15 

dias) e inter-observador. Foram observadas 979 ações (20% do total da amostra), valor acima 

do valor mínimo aceitável de 10% estipulado pela literatura (Tabachnick e Fidell, 1989). Os 

resultados obtidos mostraram percentagens de acordos acima dos limites mínimos apontados, 

ou seja, 80% (Van der Mars, 1989). O valor mínimo encontrado foi de 95,8% na variável tipo 

de ataque (fiabilidade inter-observador) e o valor máximo de 100% na variável efeito do 

ataque (inter-observador) e nas variáveis zona de ataque e oposição situacional do bloco 

(intra-observador e inter-observador). No sentido de excluir a possibilidade de existirem 

acordos devido ao acaso, aplicou-se a estatística Kappa de Cohen. Os valores registados 

situaram-se entre 0,96 e 1 na fiabilidade intra-observador e entre 0,94 e 1 na fiabilidade inter-

observador, bastante acima dos valores de referência considerados elevados pela literatura, 

(0,75) (Fleiss, 1981). Os valores obtidos, em ambos os procedimentos, mostram ser fiáveis 

para serem utilizados como ferramenta científica. 

 

 

Instrumentos e Variáveis 

Recorremos ao programa Kinovea de modo a analisar com objetividade e precisão 

todos os movimentos que antecedem a ação do procedimento técnico do bloco.  

Para um claro enquadramento dos deslocamentos utilizados pelos blocadores centrais 

tivemos em consideração as seguintes variáveis: 

- Tempo de bola passada pelo distribuidor adversário (ver figura 8); 
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- Zona onde é efetuado o ataque: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 e Zona 6 

(ver figura 12); 

 

- Ação do jogador: Não faz bloco (NFB); b) Faz bloco mas não toca na bola (FNT); 

Faz e toca na bola (FT). 

 

Procedimentos 

Inicialmente foi estabelecido contacto via correio eletrónico, com os treinadores das 

equipas, solicitando autorização para a recolha das gravações dos jogos das suas equipas. 

Posteriormente à autorização de todos os treinadores foi obtido acesso, via dropbox, aos 

vídeos dos jogos de cada jornada, obtendo assim imagens em contexto formal de jogo. As 

câmaras foram colocadas no ponto mais central no fundo do terreno de jogo, paralelamente à 

linha da rede, registando imagens de toda a movimentação junto à rede dos centrais em jogo. 

As imagens foram gravadas em arquivos do tipo avi. Estes arquivos foram exportados 

para o software Kinovea, disponível em: http://www.kinovea.org/fr/., para marcação e 

verificação de trajetória percorrida por determinados pontos fixos localizados nos membros 

inferiores. Utilizámos o software Microsoft Excel 2010 para criar as fichas registo de cada 

jogo e posteriormente transferimos os dados para o programa estatístico software IBM® 

SPSS® versão 21 para análise das variáveis. 

 

Análise estatística 

A estatística descritiva foi utilizada para caracterizar e descrever a amostra. Um teste 

do qui -quadrado foi utilizado para determinar a ação do blocador central, diferentes tipos de 

passe e de zonas de ataque. Toda a análise estatística foi realizada através do programa SPSS 

21.0 for Windows.  

O nível de significância fixado foi de 5% (p 0,05). 

. 
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Resultados 

Apresentamos na tabela 11 os valores de frequência da ação do blocador central. Os 

dados mostraram que em 55% das ações este jogador faz bloco mas não toca na bola (FNT), 

em 30% faz bloco e contacta efetivamente na bola (FT) e em 15% das jogadas não faz bloco 

(NFB). Em relação à zona de ataque, verificámos que cerca de 70% das ações são realizadas a 

partir da zona 2 e 4. As bolas passadas a 3º tempo e 2º tempo pingada foram as mais utilizadas 

(22,5% e 34% respetivamente). 

 

Tabela 11 

Frequências das ações do blocador central, zona de ataque adversária e tempo de 

bola passada pelo distribuidor adversário 

N % 

Ação 

Não faz Bloco 756 15,4 

Faz Bloco mas não toca 2689 54,9 

Faz Bloco e toca 1450 29,6 

Zona de ataque 

adversário 

Zona 1 224 4,6 

Zona 2 1451 29,6 

Zona 3 1023 20,9 

Zona 4 1947 39,8 

Zona 5 38 0,8 

Zona 6 212 4,3 

Tempo de bola 

passada pelo 

distribuidor 

adversário 

3º tempo 1101 22,5 

2º tempo – pingada 1666 34,0 

2º tempo – tensa 792 16,2 

1º tempo – tensa 213 4,4 

1º tempo - esquerda frente 195 4,0 

1º tempo – cabeça 533 10,9 

1º tempo – costas 264 5,4 

1º tempo - esquerda atrás 89 1,8 

1º tempo - tensa atrás (china) 42 0,9 

 
Total 4895 100,0 
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Analisando a tabela 12 observámos a relação de cada ação do blocador central com a 

zona proveniente do ataque adversário. Os ataques provenientes das zonas de defesa (1, 6 e 5) 

foram os que mais vezes provocaram a ação NFB, mais concretamente em 25%; 24,5% e 

42,1% respetivamente. No que respeita às zonas de ataque (2, 3 e 4) a zona que teve menor 

percentagem da ação NFB é a zona 3 (7,7% do total de ataques). 

Dentro da mesma relação, mas focando a ação FNT, observou-se um equilíbrio, desta 

ação do BC, no que respeita às várias zonas de ataque adversário. Com efeito, a percentagem 

variou entre os 47,4% (ataque proveniente de zona 5) e os 59,5% (ataque originado na zona 

3). 

Relativamente à ação FT, a análise revelou que os ataques provenientes pela zona 5 

originaram menos contactos na ação de bloco do blocador central (apenas 10,5% de bolas 

tocaram o bloco), seguida zona 1 onde apenas 20,1% do total de ataques efetuados tocaram no 

bloco. Por sua vez, os ataques efetuados pelas zonas 3 e 4 proporcionaram mais de 30% de 

bolas tocadas, em cada zona. Finalmente, os ataques provenientes pelas zonas 2 e 6 obtiveram 

igual valor percentual (27,8% de ataques que tocaram na ação de bloco do blocador central).  

A análise realizada através do Qui-Quadrado mostrou que existe uma relação 

estatisticamente significativa entre as duas variáveis (x²=109.956; p=0,00). 

 

Tabela 12 

Relação da ação do jogador com a zona de ataque adversária 

   

Zona de ataque adversário 

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 

Ação do 

jogador 

NFB 
Total de ataques 56 261 79 292 16 52 

% da ação do BC 25,0% 18,0% 7,7% 15,0% 42,1% 24,5% 

FNT 
Total de ataques 119 786 609 1056 18 101 

% da ação do BC 53,1% 54,2% 59,5% 54,2% 47,4% 47,6% 

FT 
Total de ataques 49 404 335 599 4 59 

% da ação do BC 21,9% 27,8% 32,7% 30,8% 10,5% 27,8% 

  
Total 224 1451 1023 1947 38 212 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

BC – blocador central; NFB – não faz bloco; FNT – faz bloco mas não toca; FT – faz bloco e 

toca; p=0,000 
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Teve-se em consideração igualmente o tipo de distribuição efetuada pelo passador 

adversário, por zona, no sentido de compreender se existiu relação entre o tipo de bola 

passada e a ação do blocador central. Também aqui a análise efetuada através do Qui-

Quadrado demonstrou que existe uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

(x²=3523.678; p=0,00). 

Apresentou-se apenas as zonas de ataque (2, 3 e 4), uma vez que foram representativas 

de mais de 90% do total de ataques da nossa amostra (tabela 12). 

Focando a atenção na zona 3 pudemos constatar que cerca de 74% dos ataques 

efetuados derivaram do tipo de distribuição 1º tempo cabeça, 1º tempo esquerda e 1º tempo 

tensa, conforme descrito na tabela 13. Dentro destes, pudemos verificar que o tipo de bola 

passada que originou mais contactos no bloco (FT) foi o 1º tempo esquerda frente em 37,9% 

do total de ataques, sendo o 1º tempo cabeça o que originou menos contactos, apenas 30,5%. 

Por sua vez, na ação FNT os valores encontraram-se entre os 55,0% (ataque 1º tempo tensa) e 

os 64,1% (ataque 1º tempo cabeça). O tempo de bola que promoveu mais a ação NFB foi o 1º 

tempo tensa (7,9%) e o que promoveu menos foi o 1º tempo esquerda frente (4,6%). 

 

Tabela 13  

Relação da ação do BC/zona 3 com o tipo de distribuição 

 Tempo_bola_passada 

3º 

tempo 

2º  

tempo 

pingada 

2º 

tempo 

tensa 

1º 

tempo 

tensa 

1º  

tempo 

esquerda 

frente 

1º 

tempo 

cabeça 

1º 

tempo 

costas  

1º  

tempo 

esquerda 

atrás 

1º 

tempo 

tensa 

atrás 

(china) 

A
ca

o_
Z

on
a 

NFB 
Total ataques 9 12 4 12 7 24 10 1 0 

% da ação do BC 14,3% 17,9% 6,7% 7,9% 4,6% 5,3% 18,2% 4,5% 0,0% 

FNT 
Total ataques 31 38 39 83 88 288 27 12 3 

% da ação do BC 49,2% 56,7% 65,0% 55,0% 57,5% 64,1% 49,1% 54,5% 100,0% 

FT 
Total ataques 23 17 17 56 58 137 18 9 0 

% da ação do BC 36,5% 25,4% 28,3% 37,1% 37,9% 30,5% 32,7% 40,9% 0,0% 

  Total 63 67 60 151 153 449 55 22 3 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
BC – blocador central; NFB – não faz bloco; FNT – faz bloco mas não toca; FT – faz bloco e toca; 

p=0,000 
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Na zona 4 (verificar tabela 14), cerca de 93% dos ataques foram efetuados após passe 

de 3ºtempo, 2º tempo pingado e 2º tempo tensa. No ataque proveniente desta zona o blocador 

central possuiu percentagens muito próximas em todas as ações. Em relação à ação FT, a 

variação encontrou-se entre 29,9% (ataque 2º tempo pingado) e os 31,9% (ataque 2º tempo 

tensa). No que diz respeito à ação FNT as percentagens oscilaram entre 52,1% (ataque 3º 

tempo) e os 55,6% (ataque 2º tempo pingado). Por último, a ação NFB encontrou-se também 

com valores muito próximos variando entre os 14,5% (ataque 2º tempo pingado) e os 16,9% 

(ataque 3º tempo). 

 

Tabela 14  

Relação da ação do BC/zona 4 com o tipo de distribuição 

 Tempo_bola_passada 

3º 

tempo 

2º tempo 

pingada 

2º 

tempo  

tensa 

1º 

tempo  

tensa 

1º tempo 

esquerda 

frente 

1º tempo 

cabeça 

A
ca

o_
Z

on
a 

NFB 
Total ataques 106 108 67 4 3 4 

% da ação do BC 16,9% 14,5% 15,6% 6,5% 7,1% 10,5% 

FNT 
Total ataques 328 415 226 36 25 26 

% da ação do BC 52,1% 55,6% 52,6% 58,1% 59,5% 68,4% 

FT 
Total ataques 195 223 137 22 14 8 

% da ação do BC 31,0% 29,9% 31,9% 35,5% 33,3% 21,1% 

  Total 629 746 430 62 42 38 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

BC – blocador central; NFB – não faz bloco; FNT – faz bloco mas não toca; FT – faz 

bloco e toca; p=0,000 

 

 

Na zona 2, cerca de 90% dos ataques foram realizados após a distribuição de 3º tempo, 

2º tempo pingado, 2º tempo tensa e 1º tempo costas (consultar tabela 15). O tempo de bola 

passada que levou o blocador central a contactar mais vezes a bola foi o 3º tempo (33,9% do 

total de ataques), sendo o 1º tempo costas o que proporcionou a menor percentagem de 

contactos (23% do total de ataques). No que respeita à ação FNT, os valores oscilaram entre 
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os 50,7% (ataque 3º tempo) e os 56,5% (ataque 1º tempo costas). O tempo de bola passada 

que provocou a ação NFB varia entre os 15,3% (ataque 3º tempo) e os 20,7% (ataque 2º 

tempo tensa). 

 

Tabela 15  

Relação da ação do BC/zona 2 com o tipo de distribuição 

 Tempo_bola_passada 

3º tempo 2º 

 tempo 

pingada 

2º 

tempo 

tensa 

1º 

tempo  

cabeça 

1º 

tempo 

costas  

1º  

tempo 

esquerda 

atrás 

1º tempo 

tensa atrás 

(china) 

A
ca

o_
Z

on
a 

NFB 
Total ataques 42 92 58 10 43 7 9 

% da ação do BC 15,3% 17,2% 20,7% 21,7% 20,6% 10,4% 23,1% 

FNT 
Total ataques 139 298 146 24 118 42 19 

% da ação do BC 50,7% 55,6% 52,1% 52,2% 56,5% 62,7% 48,7% 

FT 
Total ataques 93 146 76 12 48 18 11 

% da ação do BC 33,9% 27,2% 27,1% 26,1% 23,0% 26,9% 28,2% 

  Total 274 536 280 46 209 67 39 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

BC – blocador central; NFB – não faz bloco; FNT – faz bloco mas não toca; FT – faz bloco e 

toca; p=0,000 
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Discussão 

Tendo em conta a inexistência de estudos que suportem os resultados, entendeu-se que 

a frequência obtida seja regular. No estudo verificou-se que em apenas 15% dos ataques 

adversários o blocador central não tentou ou não conseguiu uma tentativa de blocar a bola. 

Este dado veio comprovar a importância deste procedimento técnico na conquista de pontos, 

identificado por Junior (2013) e Sterkowicz-Przybycien, Sterkowicz e Zak (2014) nos seus 

estudos. Assim como Marcelino, Mesquita e Afonso (2008) que revelaram que este 

procedimento técnico é o mais importante, na conquista de pontos, logo a seguir ao remate.  

Quando analisadas as ações em função da zona onde foi realizado o ataque adversário, 

conseguiu-se perceber que as zonas de defesa foram as que proporcionaram uma maior 

percentagem de não efetivação do bloco. Este resultado era expectável dada a preocupação do 

blocador central em tentar primeiro efetivar o seu bloco nas zonas de ataque (zona 2, 3 e 4), 

deixando para segundo plano os ataques provenientes das zonas de defesa (zona 1, 6 e 5). Foi 

também evidente que a zona de ataque adversário que promoveu menos vezes a ação Não Faz 

Bloco foi a zona 3, tratando-se da zona mais próxima do local onde se encontra o blocador 

central. O que, por outro lado, revelou a pouca mobilidade e criatividade por parte dos 

atacantes centrais adversários e distribuidores adversários em proporcionar jogadas mais 

criativas e rápidas (Castro e Mesquita, 2008; Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011).  

Analisando a ação em que o blocador central tentou efetivar o seu bloco mas não toca 

na bola (Faz bloco mas Não Toca) verificámos que apesar dos valores oscilarem apenas em 

12,1%, pelas seis zonas, a zona onde existiu uma maior percentagem de tentativa de bloco 

mas sem tocar na bola foi a zona 3. É provável que esta ocorrência se deva às combinações de 

ataque resultantes da variação da distribuição (tabela 12) que os passadores adversários 

criaram com os seus atacantes centrais. Este facto proporciona rápidas alterações de 

posicionamento, obrigando assim o blocador central a ter de se adaptar rapidamente a essas 

mesmas variações (Papadimitriou et al., 2004), não conseguindo obter o contacto com a bola 

na maior parte das jogadas. Uma outra possível justificação é a antecipação na ação do 

blocador central (Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011). Em virtude da grande 

velocidade com que é realizado o ataque adversário, o blocador central teve de antecipar 

muitas vezes a sua ação, e estando já em fase de voo não consegue reagir a pequenas 

alterações do tempo de bola passada e consequentemente não toca na bola proveniente dos 

ataques adversários.  
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Considerando a ação do blocador central, Faz bloco e Toca, os dados indicaram que os 

ataques pelas zonas 3 e 4 foram os que promoveram mais esta ação. Estes valores justificam-

se em virtude de se tratarem das duas zonas de ataque, que durante as seis rotações estão 

normalmente ocupadas com jogadores atacantes (note-se que a zona 2 que em 3 rotações 

normalmente está ocupada com o distribuidor). As zonas 1 e 5 (zonas de defesa) foram as que 

promoveram menos vezes a ação Faz bloco e Toca. Entende-se que estes valores foram 

normais por se tratarem das duas zonas de defesa mais distantes da posição do blocador 

central, o que consequentemente originou uma menor preocupação com os ataques 

provenientes destas mesmas zonas. A zona 2 (sendo ocupada normalmente por um atacante 

apenas em três das seis formações) e a zona 6 (zona de defesa adversária mais próxima do 

blocador central) foram as que promoveram valores intermédios da ação Faz bloco e Toca.  

Os resultados obtidos, quando relacionadas as três variáveis em estudo, revelaram que, 

entre os três tipos de bola mais passada pelo distribuidor, na zona 3, a que mais vezes 

contactou o bloco do blocador central foi a 1º tempo tensa, ou seja, a bola que se encontrou 

mais próxima da zona 4. Este foi um dado revelador da tendência do blocador central em 

tentar efetivar o bloco nas duas zonas (3 e 4). Outra possível justificação, como se trata de 

uma bola rápida mas mais distante do distribuidor, foi o facto de ser um tempo de bola que 

exige uma maior capacidade técnica para a sua execução, quer para o distribuidor, quer para o 

atacante (Castro e Mesquita, 2008; Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011). Dentro dos 

mesmos três tipos de passe, comprovando a afirmação anterior, a bola que obteve menos 

contactos com o bloco do blocador central foi a 1º tempo cabeça, ou seja, a que se encontra 

mais longe da zona 4.  

Quando se observou as bolas atacadas pela zona 2, e tendo em conta os quatro tipos de 

bola passada mais usados para esta zona, reparou-se que o tempo de bola passada que 

originou menos contactos com o bloco foi o 1º tempo costas, comprovando novamente a 

tendência do blocador central em descair mais para a zona contrária (zona 4). Como 

consequência desta tendência, o tipo de bola que levou há maior percentagem de contactos, 

por parte do blocador central, foi o 3º tempo, ou seja, um tipo de bola que deu mais tempo ao 

blocador central de se deslocar para tentar efetivar o seu bloco. 

Verificando os ataques provenientes pela zona 4, constatou-se que os valores das 

várias ações (Não Faz Bloco, Faz bloco mas Não Toca e Faz bloco e Toca) foram muito 

idênticos aos valores gerais das ações (tabela 11). A ação do blocador central foi bastante 

idêntica independentemente dos vários tipos de passe realizados pelo distribuidor adversário. 
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Estes dados vieram evidenciar o que já tinha sido mencionado anteriormente, isto é, existiu 

uma forte tendência do blocador central querer blocar a sua zona direta (zona 3) e a zona com 

maior percentagem de ataques registados (zona 4). 

Uma dado que se realçou tem a ver com o tipo de bolas mais distribuídas serem o 3º 

tempo e o 2º tempo bola pingada, descobrindo assim uma possível causa para os 85% (55% 

Faz bloco mas Não Toca + 30% Faz bloco e Toca) das ações em que houve uma tentativa, por 

parte do blocador central, de contactar a bola através do procedimento técnico do bloco.  
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Conclusões 

As zonas mais solicitadas para o ataque foram as zonas 2 e 4. Todavia, existiu uma 

forte tendência, por parte do blocador central, em blocar as zonas 3 e 4. Coincidentemente, 

estas foram também as zonas que promoveram mais vezes o contacto com a bola pelo 

blocador central. Contudo, o trabalho de bloco pela zona 3 na situação de 1º tempo, assim 

como no 1º tempo costas pela zona 2 e o 2º tempo bola pingada pela zona 4, devem ser mais 

trabalhados pois foram os que criaram mais situações em que o blocador central não 

contactou a bola no bloco. 

Em treino deve ser também promovido os ataques por zonas defensivas, pois estes 

foram os que mais provocaram a não realização de bloco por parte do blocador central. Como 

o contacto com a bola é efetuado mais longe da rede há um desfasamento entre o momento 

em que o atacante adversário contacta a bola e o momento em que o jogador deverá saltar, 

bastante diferente dos ataques provenientes da zona de ataque. 

Apesar de não ser o objetivo do estudo, os dados revelaram que as bolas mais 

distribuídas foram o 2º tempo bola pingada e o 3º tempo, pelo que se salienta a importância de 

trabalhar tempos de bolas mais rápidas com o propósito de criar situações mais favoráveis aos 

atacantes para conquista de ponto e que provoquem maior dificuldade à organização da ação 

de bloco adversário. 



78 

 

Referências 

Afonso J., Mesquita I., Marcelino R. e Silva J. (2010). Analysis of the setter’s tactical action 

in high-performance women’s volleyball. Kinesiology, 42(2010), 82-89. 

Afonso, J. e Mesquita, I. (2011). Determinants of block cohesiveness and attack efficacy in 

high-level women's volleyball. European Journal of Sport Science, 11(1), 69-75. doi: 

10.1080/17461391.2010.487114 

Bojikian, J. (1999). Ensinando Voleibol. Guarulhos: Phorte Editora, 243. 

Borsari, J. (1989). Voleibol: Aprendizagem e treinamento, um desafio constante. São Paulo: 

EPU, 85. 

Castro J. e Mesquita I. (2008). Estudo das implicações do espaço ofensivo nas características 

do ataque no Voleibol masculino de elite. Revista Portuguesa de Ciências do 

Desporto, 8(1), 114-125. 

Fleiss, J. L., Levin, B. e Cho Paik, M. (2003). Statistical Methods for rates and proportion. 

3th. ed. Wiley. New York. 

Fonseca, F., Pires, F. e Rabelo, A. (2005). Descrição da técnica de contra-ataque utilizada 

pelo meio de rede no voleibol moderno. Revista Mineira de Educação Física, 

Viçosa. Edição Especial, 2, 331-339. 

Garganta J. (2001). A análise da performance nos jogos desportivos. Revisão acerca da 

análise do jogo. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 1(1), 57-64. 

Guilherme, A. (2001). À Beira da Quadra Técnica e Tática de Voleibol: conhecimentos úteis 

aos dirigentes, treinadores e atletas. 4ª ed. Revista Belo Horizonte: Minas Tênis 

Clube, 278. 

Junior N. (2013). Evidências científicas sobre os fundamentos do voleibol: importância desse 

conteúdo para prescrever o treino. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do 

Exercício, São Paulo, 7(37), 78-97. 

Katz J. (2008). Movement Training for Blocking. AVCA/Volleyball ACE Power Tips 

Directory - Official Drill Bulletin of the American Volleyball Coaches Association, 

19(10).



79 

 

 

Marcelino R. e Mesquita I. (2007). Análise notacional em Portugal. Investigação produzida 

nas universidades portuguesas. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 7(1), 

75-75. 

Marcelino, R., Mesquita, I. e Afonso, J. (2008). The weight of terminal actions in Volleyball. 

Contributions of the spike, serve and block for the teams’ rankings in the World 

League 2005. International Journal of Performance Analysis in Sport, 8(2), 1-7. 

Marcelino, R., Afonso, J., Moraes, J. e Mesquita, I. (2014). Determinants of attack players in 

high-level men’s volleyball. Kinesiology 46(2), 234-241. 

Matias, C. e Greco, P. (2009). Análise do Jogo nos Jogos Esportivos Coletivos: A exemplo do 

Voleibol. Laboratório de Psicologia do Esporte, 12(3), 1-15. 

Palao, J., Santos, J. e Ureña, A. (2004). Effect of team level on skill performance in 

volleyball. International Journal of Performance Analysis of Sport, 4(2), 50-60. 

Papadimitriou, K., Pashali, E., Sermaki, I., Mellas, S. e Papas, M. (2004). The effect of the 

opponents’ serve on the offensive actions of Greek setters in volleyball games. 

International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(1), 23-33. 

Selinger, A. e Ackermann-Blount, J. (1986). Arie Salinger’s porwer volleyball. New York: St. 

Martin Press. 

Sterkowicz-Przybycien, K., Sterkowicz, S. e Zak, S. (2014). Sport Skill Level and Gender 

with Relation to Age, Physical Development and Special Fitness of the Participants 

of Olympic Volleyball Tournament Beijing 2008. Journal of the Croatian 

Antropological Society, 38(2), 511-516. 

Trajković, N., Milanović, Z., Sporiš, G. e Radisavljević, M. (2011). Positional differences in 

body composition and jumping performance among youth elite volleyball players. 

Acta Kinesiologica, 5(1), 62-66.  

 

 

 



80 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 4: Saída da rede do jogador central para contra-

ataque, na modalidade de Voleibol 
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Método de saída da rede para início de contra-ataque 

 

 

 

Resumo 

 

No contexto do Voleibol moderno, o jogador central é considerado um dos mais 

importantes na organização ofensiva das equipas. O objetivo do estudo é compreender e 

comparar os deslocamentos que se podem realizar, por este jogador no recuo da rede, para 

posteriormente iniciar o seu contra-ataque. A amostra foi constituída por n=1380 ações 

correspondentes a filmagens de 30 jogos da 1ª divisão sénior masculina no campeonato 

nacional português 2013/2014. Foram analisados as movimentações de recuo que cada 

jogador central executou durante após ataque adversário. Registámos ainda se o jogador 

saltou para ser opção no contra-ataque, se o distribuidor optou por jogar com ele e qual o 

resultado do ataque que efetuou. Através do teste do Qui-Quadrado (x²) pudemos verificar 

que existe uma relação entre os vários movimentos de recuo efetuados e a consequência do 

movimento (p≤0,001), assim como entre as movimentações efetuados e o facto de o 

distribuidor jogar com o central (p≤0,001). Por último, entre as movimentações e o resultado 

final do ataque (p≤0,001). Deste modo, averiguamos que as movimentações mais usadas são 

perpendicular à rede, mas a que permitiu ao jogador central realizar mais pontos foram os 

movimentos de recuo de frente para a rede. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: movimentação, contra-ataque, jogador central, voleibol 
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Net retreat of the middle blocker for counterattack in volleyball 

 

 

 

Abstract 

 

In modern volleyball, the middle blocker is considered one of the most important 

players for the offensive organization of the teams. The purpose of this study is to understand 

and compare the movements that can be executed by this player when the pulls of the net for 

performing his counterattack. The sample consisted of n=1380 actions representing footages 

of 30 games from the 1st male volleyball division in the Portuguese competition on season 

2013/2014. We have analyzed the retreat movements that each middle blocker executed after 

the opposing attack. We have also recorded the situations where the middle blocker jumped 

for becoming an option in a counterattack, where the setter opted to play with the middle 

blocker and the outcome of the attacks performed. The chi-squared test analysis (x²) allowed 

us to establish a relationship between the several retreat movements executed and the 

consequence of the movement (p≤0.001). We have also noticed a relationship between the 

movements performed and the fact that the setter played with the middle blocker (p≤0.001). 

Finally, we have established a relationship between the movements and the outcome of the 

attack (p≤0.001). Thus, we have determined that the most frequent movements are 

perpendicular to the net, but those that allowed the middle blocker to score more points were 

the retreat movements facing the net. 

 

 

 

Keywords: movement, counterattack, middle blocker, volleyball 
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Introdução 

Os vários estudos realizados ao longo dos anos promoveram uma evolução na 

modalidade de Voleibol, quer em Portugal (Garganta, 2001; Marcelino e Mesquita, 2007), 

quer no estrangeiro (Neto, 2004; Trajković et al., 2011; Marcelino et al., 2014). Um bom 

exemplo desta evolução é o aparecimento das seguintes posições específicas: jogador central, 

jogador de entrada, jogador de saída (distribuidor e oposto) e líbero (Batista et al., 2010; 

Matias e Greco, 2011; Silva, Lacerda e João, 2014).  

Na componente técnica, e mais em especificamente nos potenciais gestos que 

permitem conquistar pontos, são cruciais três procedimentos técnicos: remate, bloco e serviço 

(Junior, 2013; Silva, Lacerda e João, 2014), também denominados por terminal actions. Na 

perspetiva de Marcelino, Mesquita, e Afonso (2008), a seguir ao remate, o bloco é a ação com 

mais sucesso na conquista de pontos. 

Sabemos que o jogador central é o jogador que deve estar constantemente a saltar quer 

na ação de ataque (tentando que o blocador central adversário fique numa situação de ter de 

decidir sobre onde deve tentar efetivar o seu bloco), quer na ação de bloco (pois muitas das 

vezes o seu oponente direto não é solicitado a atacar pelo seu distribuidor o que faz com que o 

central blocador tente ainda efetivar o seu bloco no atacante que fora solicitado pelo 

distribuidor adversário) (Love, 2008).  

Através de um estudo de Maciel et al. (2009) identificou-se que, de entre todos os 

jogadores atacantes (centrais, entradas, distribuidor e oposto), o jogador central é o que tem 

menor tempo de reação o que consequentemente promove ataques com bolas mais baixas e 

rápidas. 

Estas ações dependem do nível de eficácia no 1º e 2º toque, pois quanto maior for a 

sua eficácia maior será a dificuldade criada à ação dos blocadores da equipa adversária (Palao, 

Santos e Ureña, 2004; Papadimitriou et al., 2004). O número de blocadores intervenientes na 

oposição ao ataque adversário está associado à velocidade do mesmo, sendo que, 

tendencialmente, quanto mais rápido é o ataque, menos blocadores efetivam o bloco (Castro e 

Mesquita, 2008), levando a que os blocadores, principalmente os jogadores centrais, tenham 

que antecipar a sua ação para impedir os chamados ataques rápidos (Afonso et al., 2010; 

Afonso e Mesquita, 2011). 
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Com isto entendemos ser importante compreender que tipo de deslocamento é que o 

jogador central executa, para sair da rede, para posterior início de contra-ataque. Um estudo 

de Almeida et al. (2010) realça três possíveis deslocamentos para saída da rede, sendo eles: 

saída de frente para os defesas com a preocupação de seguir sempre a bola podendo perder o 

contacto visual com o distribuidor e os jogadores adversários, saída perpendicular à rede 

tentando manter o contacto visual com a bola/distribuidor/equipa adversária e por último 

saída de frente para a rede mantendo sempre o contacto com o distribuidor e equipa adversária 

mas correndo o risco de perder o contacto com a bola. Contudo a análise realizada por estes 

autores apenas foi efetuada com esta última situação e em contexto informal sendo assim 

pouco relevante para o nosso estudo. 

É importante salientar a escassez de estudos sobre a modalidade que visam aprofundar 

quais as características de deslocamentos a adotar neste tipo de situação concreta no que diz 

respeito ao jogador central. 
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Metodologia 

Amostra 

A amostra é constituída por n=1380 ações realizadas pelos jogadores centrais na ação 

de bloco, provenientes de 105 set’s correspondentes a 30 jogos do campeonato nacional da 1ª 

divisão musculina portuguesa na época 2013/2014. Foram escolhidos jogos em que pelo 

menos uma das equipas intervenientes tivesse obtido um dos 6 primeiros lugares na 

classificação final dessa época desportiva. 

 

Fiabilidade da observação 

Na perspetiva de verificar a consistência das observações verificamos a percentagem 

de acordos intra-observador (as duas observações ocorreram com um intervalo superior a 15 

dias) e inter-observador. Foram observadas 276 ações (20% do total da amostra), valor acima 

do valor mínimo aceitável de 10% estipulado pela literatura (Tabachnick e Fidell, 2007). Os 

resultados obtidos mostraram percentagens de acordos acima dos limites mínimos apontados, 

ou seja, 80% (Maroco e Garcia-Marques, 2006). O valor mínimo encontrado foi de 95,8% na 

variável tipo de ataque (fiabilidade inter-observador) e o valor máximo de 100% na variável 

efeito do ataque (inter-observador) e nas variáveis zona de ataque e oposição situacional do 

bloco (intra-observador e inter-observador). No sentido de excluir a possibilidade de existirem 

acordos devido ao acaso, aplicou-se a estatística Kappa de Cohen. Os valores registados 

situaram-se entre 0,96 e 1 na fiabilidade intra-observador e entre 0,94 e 1 na fiabilidade inter-

observador, bastante acima dos valores de referência considerados elevados pela literatura, 

(0,75) (Fleiss, Levin e Cho Paik, 2003). Os valores obtidos, em ambos os procedimentos, 

mostram ser fiáveis para serem utilizados como ferramenta científica. 

 

Instrumentos e Variáveis 

Recorremos ao programa Kinovea de modo a analisar com objetividade e precisão 

todos os movimentos que antecedem a ação do procedimento técnico do bloco.  

Para um claro enquadramento dos deslocamentos utilizados pelos blocadores centrais 

tivemos em consideração as seguintes variáveis: 
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- Tipo de deslocamento de recuo: De frente para os defesas (FD), de frente para a rede (FR) 

ou perpendicular à rede (PR); 

- Consequência do deslocamento: Salta para atacar ou não salta para atacar; 

- Decisão do distribuidor: Joga com o atacante central ou não joga com o atacante central; 

- Resultado do ataque: Faz ponto, bola continuada ou erro. 

 

Procedimentos 

Inicialmente foi estabelecido contacto via correio eletrónico, com os treinadores das 

equipas, solicitando autorização para a recolha das gravações dos jogos das suas equipas. 

Posteriormente à autorização de todos os treinadores foi obtido acesso, via dropbox, aos 

vídeos dos jogos de cada jornada, obtendo assim imagens em contexto formal de jogo. As 

câmaras foram colocadas no ponto mais central no fundo do terreno de jogo, paralelamente à 

linha da rede, registando imagens de toda a movimentação junto à rede dos centrais em jogo. 

As imagens foram gravadas em arquivos do tipo avi. Estes arquivos foram exportados 

para o software Kinovea, disponível em: http://www.kinovea.org/fr/., para marcação e 

verificação de trajetória percorrida por determinados pontos fixos localizados nos membros 

inferiores. Utilizamos o software Microsoft Excel 2010 para criar as fichas registo de cada 

jogo e posteriormente transferimos os dados para o programa estatístico software IBM® 

SPSS® versão 21 para análise das variáveis. 

 

Análise estatística 

A estatística descritiva foi utilizada para caracterizar e descrever a amostra. Um teste 

do qui-quadrado foi utilizado para determinar os diferentes deslocamentos de recuo, a decisão 

do passador e o resultado da ação de ataque. Toda a análise estatística foi realizada através do 

programa SPSS 21.0 for Windows.  

O nível de significância fixado foi de 5% (p 0,05). 
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Resultados 

Os valores da frequência de cada um dos deslocamentos estão representados na Tabela 

16. Os dados demonstraram que das 1380 ações analisadas a saída PR foi o deslocamento 

mais observado com um total de 577 registos, enquanto a saída de FD foi o deslocamento 

menos observado com apenas 394 registos, ficando a saída de FR como sendo a segunda mais 

realizada com 409 registos. 

 

Tabela 16 

Saída da Rede 

 Frequência % 

FR 409 29,6 

FD 394 28,6 

PR 577 41,8 

Total 1380 100,0 

 
FR – frente para a rede; FD – frente para os defesas; PR – 

perpendicular à rede 

 

Na Tabela 17 pode observar-se qual a consequência dos vários deslocamentos. Do 

total as ações o atacante central, após movimento de recuo, conseguiu saltar e 

consequentemente ser opção para contra-ataque em 808 jogadas (58,6%). Dentro desta sub-

variável, a movimentação que mais contribuiu foi a de FR (78,4% do total de saídas), 

enquanto a saída de forma PR apenas permitiu 57,4% ser opção para contra-ataque.  

A movimentação FD apenas ocorreu em 28,6% da amostra total e apenas permitiu ao jogador 

central ser opção para contra-ataque em 43,4% do total de saídas desta forma.  

A análise através do Qui-Quadrado (x²) demonstrou haver relação estatisticamente 

significativa entre as duas variáveis (x²=82,184; p=0,00). 
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Tabela 17 

Relação entre a saída da rede e a consequência do deslocamento 

 Conseq_do_Deslocamento Total 
Salta para 

atacar 
Não salta para 

atacar 

Saída 
da rede 

FR 

Total 306 103 409 

% Saída_da_rede 74,8% 25,2% 100,0% 

% Conseq_do_Deslocamento 37,9% 18,0% 29,6% 

% of Total 22,2% 7,5% 29,6% 

FD 

Total 171 223 394 

% Saída_da_rede 43,4% 56,6% 100,0% 

% Conseq_do_Deslocamento 21,2% 39,0% 28,6% 

% of Total 12,4% 16,2% 28,6% 

PR 

Total 331 246 577 

% Saída_da_rede 57,4% 42,6% 100,0% 

% Conseq_do_Deslocamento 41,0% 43,0% 41,8% 

% of Total 24,0% 17,8% 41,8% 

Total 

Total 808 572 1380 

% Saída_da_rede 58,6% 41,4% 100,0% 

% Conseq_do_Deslocamento 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,6% 41,4% 100,0% 

FR – frente para a rede; FD – frente para os defesas; PR – perpendicular à rede  
 

De seguida, analisou-se a relação que existe entre os vários deslocamentos de saída da 

rede e a consequência desses deslocamentos, com a decisão tomada pelo distribuidor. 

Constatou-se que das 808 jogadas analisadas apenas em 376 ações (46,5%) o distribuidor 

optou por jogar em contra-ataque com o atacante central. Ao considerar a decisão do 

distribuidor Joga com o Central verificou-se que o deslocamento de saída de rede que 

proporcionou ao atleta atacar mais vezes foi o PR (49,5%) e o deslocamento que menos 

permitiu atacar foi FR (43,5%). Porém, ao analisar individualmente cada deslocamento, com a 

consequência Salta para Atacar e com a decisão do distribuidor Joga com o Central, 

constatou-se que os valores percentuais das três saídas da rede são muito próximos (43,5%, 

46,2% e 49,5% respetivamente).  
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Também nesta análise, o teste do Qui-Quadrado (x²) demonstrou haver relação 

estatisticamente significativa entre as duas variáveis (x²=1384,055; p=0,00). 

 

Tabela 18 

Relação entre a saída da rede e a consequência do deslocamento com a decisão do 

distribuidor  

 Decisão do Distribuidor 
Total Joga com 

o central 
Não joga com o 

central 

Saída 
Consequência 

FR 
Total 133 173 306 

% Saída_Consequência 43,5% 56,5% 100,0% 

FD 
Total 79 92 171 

% Saída_Consequência 46,2% 53,8% 100,0% 

PR 
Total 164 167 331 

% Saída_Consequência 49,5% 50,5% 100,0% 

Total  376 432 808 

  46,5% 53,5% 100,0% 
FR – frente para a rede; FD – frente para os defesas; PR – perpendicular à rede 

 

 Apresentam-se de seguida os resultados tendo em conta a movimentação de recuo, 

juntamente com a consequência (salta para atacar) e a decisão do distribuidor (joga com o 

central), em função do resultado do ataque. A movimentação que promoveu maior 

percentagem de pontos, no contra-ataque, foi FR em 40,6% do total de ataques antecedidos 

por esta movimentação. A movimentação que potenciou o maior número de bolas continuadas 

foi PR com 65,9% do total de ataques e a movimentação que levou a um maior número de 

bolas falhadas foi a FR (13,5% do total de ataques após esta movimentação). 

A análise através do Qui-Quadrado (x²) demonstrou haver relação estatisticamente 

significativa entre as duas variáveis (x²=1401,050; p=0,00). 

 



92 

 

Tabela 19 

Relação entre a saída da rede/consequência do deslocamento/decisão do 

distribuidor com o resultado final do contra-ataque 

 

 Resultado_ataque Total 
Faz 

ponto 
Bola 

continuada 
Erro 

Saída Conseq 
DeciDistr 

FR 
Total 54 61 18 133 

% Saída_Conseq_DeciDistr 40,6% 45,9% 13,5% 100,0% 

FD 
Total 26 44 9 79 

% Saída_Conseq_DeciDistr 32,9% 55,7% 11,4% 100,0% 

PR 
Total 43 108 13 164 

% Saída_Conseq_DeciDistr 26,2% 65,9% 7,9% 100,0% 

FR – frente para a rede; FD – frente para os defesas; PR – perpendicular à rede 
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Discussão 

De acordo com os objetivos deste estudo foi possível verificar que existem três tipos 

de deslocamentos realizados pelos jogadores no sentido de potenciar o seu movimento de 

contra-ataque. Sendo assim, pudemos constatar que o movimento de saída da rede mais 

verificado foi o Perpendicular à Rede. Este deslocamento justificou-se pelo facto do atleta 

nunca perder o contacto visual com a bola, ou seja, é um movimento que permite o 

acompanhamento da bola desde o primeiro toque até à interceção do distribuidor, 

promovendo um ataque rápido (Castro e Mesquita, 2008; Love, 2008; Maciel et al., 2009). 

Porém, a ligeira rotação que o atleta tem de efetuar para acompanhar a bola desde o 1º ao 2º 

toque poderá atrasar o início da chamada de ataque. 

Apesar do registo anterior, deve-se ter em consideração que nem todos os 

deslocamentos de saída de rede permitiram ao jogador ser opção no contra-ataque. Assim 

sendo, ao efetuar a análise da relação de saída da rede com o ser opção de ataque para o seu 

distribuidor, percebeu-se que o deslocamento que mais permitiu ao jogador central ser opção 

foi o Frente para a Rede. Este dado foi compreendido pelo facto de, mesmo perdendo o 

contacto visual com o 1º toque, o atleta não realiza nenhuma rotação e antecipadamente 

percebe pela movimentação do seu distribuidor onde é que este irá contactar a bola para 

realização do 2º toque. Esta constatação corrobora os estudos sobre a qualidade do 1º e 2º 

toque de Palao, Santos e Ureña (2004) e Papadimitriou et al. (2004), enaltecendo os dados 

mencionados por Castro e Mesquita (2008) sobre as dificuldades criadas aos blocadores 

quando são efetuados ataques rápidos e obrigando a que o central adversário tenha também 

que antecipar a sua ação (Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011).  

Quando confrontados os dados anteriores com o facto de o distribuidor jogar 

efetivamente com o seu central, foi possível constatar que os valores são demasiado 

próximos, o que não nos permite afirmar que existe um deslocamento que favoreça mais o 

jogador central, no objetivo final de atacar efetivamente em situação de contra-ataque.  

Por outro lado, ao observar-se o resultado do ataque, pudemos perceber que este 

jogador tem mais sucesso (consegue mais pontos) após ter feito o movimento de recuo de 

Frente para a Rede. Uma mais valia deste deslocamento é o facto de nunca perder o contacto 

visual com todas as movimentações da equipa contrária, ou seja, tem sempre a perceção de 

onde se encontra o(s) seu(s) opositor(es) direto(s) do bloco, assim como onde se encontram os 

defesas. O movimento de recuo que levou o atleta a ter mais bolas continuadas foi o 
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Perpendicular à Rede. Justificável precisamente pela perda momentânea do contacto visual 

com as ações realizadas do lado adversário, promovendo uma perceção tardia desses 

alterações.  
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Aplicações Práticas 

A movimentação de recuo mais verificada foi a Perpendicular à Rede. Consegue-se 

compreender este resultado pela necessidade do jogador central não perder o contacto com a 

bola. Contudo, após análise mais pormenorizada pode afirmar-se que a movimentação de 

saída da rede que mais sucesso teve foi o Frente para a Rede. Este deslocamento permitiu ao 

jogador não efetuar rotações, observar o seu distribuidor atempadamente e perceber onde se 

encontram os jogadores adversários (blocadores, zona de ataque e defesas, zona defensiva), 

potenciando assim a sua ação de ataque. 

Sugere-se em treino o trabalho deste último deslocamento. Todavia, será interessante 

perceber, mediante as características de cada jogador, qual o deslocamento a que se adapta 

melhor (é mais rápido, consegue potenciar a chamada de ataque). Será importante 

compreender se o jogador reage de igual forma a bolas provenientes de zona 5 e de zona 1. 
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Com a presente investigação, emergiram alguns dados interessantes que são 

apresentados neste capítulo. De acordo com os objetivos do primeiro estudo foi possível 

verificar que o central nacional Português é mais baixo, menos pesado, possui uma menor 

impulsão no CMJBlc e uma menor impulsão no CMJAtaq do que o central de elite 

internacional. Percebeu-se que o central de elite nacional possivelmente poderá não possuir as 

características físicas necessárias, nem resultados nos testes funcionais, para ser um central de 

elite internacional, como descrito na literatura (Sattler, et al., 2012; Junior, 2013; Nejić, et al., 

2013). 

Por sua vez, os valores médios obtidos na variável peso foram indicadores de que o central 

nacional é menos pesado que o central internacional. Este indicador poderá estar relacionado 

com a variável estatura, ou seja, justifica-se que o central nacional sendo mais baixo possa 

também ser menos pesado. A variável IMC não apresentou diferenças significativas entre os 

atletas nacionais e internacionais. A predisposição genética, nomeadamente as características 

dos músculos e ossos (Batista et al., 2010), e a preparação/condição física (massa muscular) 

(Cabral, et al., 2013) são também possíveis causas para a diferença encontrada na variável 

peso. Não se possuem dados referentes a este indicador, embora supõe-se que estas poderão 

ser fortes razões para a diferença encontrada nos valores do peso, CMJBlc e CMJAtaq, 

expostos em seguida. 

Segundo a literatura é necessário ter uma boa impulsão vertical para ser um central de elite 

(Rothes, 2001; Sattler et al.,2012; Junior, 2013). Examinando os valores médios estatísticos 

encontraram-se as diferenças de 35cm e 32cm (aproximadamente) em relação às médias do 

CMJBlc e CMJAtaq. Estas diferenças são demasiado elevadas principalmente quando a 

diferença da variável estatura foi de 11cm. Também Trajković et al., (2011) e Sterkowicz-

Przybycien, Sterkowicz e Zak., (2014) referem que no voleibol atual os jogadores possuem 

melhor condição física, são mais rápidos e fortes. Contudo, estas diferenças encontradas nos 

movimentos de CMJBlc e CMJAtaq indicaram que o central de elite nacional português, 

provavelmente, necessita de um maior trabalho físico. Seria interessante realizar medições 

junto dos vários atletas no sentido de se perceber quais os valores referentes ao índice de 

massa muscular, principalmente nos membros inferiores (Aouadi et al., 2011) com a 

finalidade de se perceber se esta poderá ser a causa das diferenças encontradas nos parâmetros 

peso, CMJBlc e CMJAtaq. 
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Considerou-se como limitação deste estudo o facto de não ter sido possível obter os 

valores de alcance do braço dominante, nem dos dois braços (posição de bloco) dos jogadores 

de elite internacional, usando apenas a estatura como indicador. Estudos futuros deverão 

contemplar esta informação pois desta forma será possível encontrar valores mais próximos 

das diferenças referentes ao contramovimento do salto de bloco e de ataque, entre os 

jogadores de elite nacional e internacional.  

 

No segundo estudo verificou-se que existem vários tipos de deslocamentos realizados 

pelos jogadores no sentido de tentarem ser rápidos na movimentação junto à rede e de 

potenciarem os próprios saltos na ação de bloco. Sendo assim, foi possível constatar que esses 

mesmos deslocamentos variam em função da zona onde é realizado o ataque adversário.  

Apesar dos estudos apresentados serem inconclusivos em relação aos deslocamentos mais 

usados (Buekers, 1991; Farokhmanesh e McGown, 2008; Katz, 2008), a investigação 

apresentada revelou que o Passo Cruzado é o deslocamento mais efetuado (21,6%) logo 

seguido do Passo Ajuste (20,5%). Durante a análise dos jogos constatou-se que o Passo 

Ajuste foi realizado, regularmente, após uma pequena alteração observada no último contacto 

com o solo do atacante adversário, ou mesmo já em situação de fase aérea. Fica aqui revelada 

a importância de trabalhar este momento tão curto, pois pode ser bastante influenciador na 

ação do blocador central.  

Embora o número de registos de ataque por zona 1 tenha sido reduzido, constatou-se que o 

deslocamento mais usado para tentativa de efetivação do bloco, nesta zona, foi o Passo 

Corrida. É provável que esteja relacionado com o facto do ataque de 2ª linha ser bastante 

menos solicitado (apenas 4,6% do total da nossa amostra) comparativamente com a 1ª linha 

de ataque (zona 2, zona 3 e zona 4). A utilização deste tipo de deslocamento, para esta zona, 

justifica-se também na situação em que a equipa adversária só tem dois pontos de ataque na 

zona de ataque (3 e 4), o que leva o blocador central a estar mais preocupado com o ataque 

proveniente destas zonas. Estes dados vão ao encontro do estudo realizado por Farokhmanesh 

e McGown (2008) que sugerem o treino do Passo Corrida com o propósito de chegar mais 

rápido e alto. 

Em relação aos ataques provenientes da zona 2 e da zona 4 os registos foram idênticos, no que 

diz respeito ao tipo de deslocamento mais usado. Contudo, uma análise mais pormenorizada, 
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tendo em conta o tipo de passe realizado pelo distribuidor adversário, revelou que quando o 

ataque provém da zona 2 e a bola foi atacada próxima do distribuidor (1º tempo cabeça e 1º 

tempo esquerda atrás) o deslocamento mais utilizado pelo blocador central foi o Passo Ajuste 

(mesmo na situação de um 1º tempo costas as percentagens dos deslocamentos são 23% para 

o Passo Ajuste e 27,8% para o Passo Cruzado). Estes valores indicaram claramente que em 

situação de jogo rápido, o blocador central tende a estar em posição próxima do distribuidor 

adversário, mesmo que este esteja mais descaído para zona 2, procurando evitar o ataque 

rápido da equipa adversária (Afonso et al., 2010).  

O mesmo aconteceu quando observámos o ataque realizado pela zona 4, ou seja, quando o 

distribuidor adversário aumentou a velocidade de jogo (2º tempo tensa – 24%/1º tempo tensa 

– 40,3%/1º tempo esquerda frente – 31% /1º tempo cabeça – 39,5%) o blocador central 

procurou executar o deslocamento Passo Ajuste. Estes dados põem em evidência que este 

atleta foca, em primeiro lugar, a sua atenção no jogo rápido e próximo do distribuidor, 

deixando para segundo plano os tipos de distribuição de bolas mais altas, lentas e afastadas do 

passador. 

No que respeita ao ataque proveniente de zona 3, os dados recolhidos indicaram que em 58% 

(aproximadamente) das ações analisadas não foi realizado nenhum deslocamento antes da 

realização do procedimento técnico do bloco. Paralelamente, também foi a não realização de 

deslocamento que promoveu mais contacto com a bola. Esta análise clarificou que o blocador 

central preocupa-se principalmente com a marcação do seu oponente direto (o atacante central 

adversário), estando em constante posição para uma rápida ação do bloco. Todavia, nas 

situações em que houve variação no tipo de passe efetuado pelo distribuidor adversário (2º 

Tempo pingada, 1º Tempo nas Costas e 1º Tempo esquerda atrás) o deslocamento efetuado 

pelo blocador central, na maior parte das situações (41,8%, 34,5% e 40,9% respetivamente) 

foi o Passo Ajuste, o que é perfeitamente justificável com o facto de que são todos tipos de 

distribuição que levam à variação da chamada de ataque do central adversário (e não corrida 

para o 1º Tempo cabeça), provocando no blocador central também uma variação do seu 

posicionamento (Papadimitriou et al., 2004). As variações do tipo de distribuição vêm 

corroborar o estudo de Afonso et al. (2010) sobre a alteração do tipo de distribuição como 

forma de obrigar a constantes adaptações do bloco contrário. 

Como se compreende no que foi descrito nas três zonas de ataque, o blocador central tende a 

estar próximo da zona onde se encontra o distribuidor adversário. Este facto veio comprovar o 
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estudo de Marcelino et al. (2014) quando este menciona que o blocador central está próximo 

do distribuidor adversário em quase 60% dos ataques da equipa contrária. 

O facto de não terem sido consideradas as características antropométricas específicas 

dos vários jogadores, apresenta-se como limitação deste próprio estudo, visto que esses dados 

poderiam alterar a análise que foi efetuada. Durante a recolha das ações não foi identificado 

qual o jogador que estava executar a ação e desta forma não foi possível verificar se há 

relação entre as ações e deslocamentos e o jogador que a realiza. 

 

Os objetivos do terceiro estudo passaram por compreender o que promove a ação do 

jogador central para tentar efetivar o seu bloco. Apenas em 15% dos ataques adversários o 

blocador central não tentou ou não conseguiu uma tentativa de blocar a bola. Este dado veio 

comprovar a importância deste procedimento técnico na conquista de pontos (Rocha e 

Barbantim 2004; Marcelino, Mesquita e Afonso, 2008; Junior, 2013; Sterkowicz-Przybycien, 

Sterkowicz e Zak, 2014). Quando analisadas as ações em função da zona onde foi realizado o 

ataque adversário, conseguiu-se perceber que as zonas de defesa foram as que proporcionam 

uma maior percentagem de não efetivação do bloco. Este resultado realçou a preocupação do 

blocador central em tentar primeiro efetivar o seu bloco nas zonas de ataque (zona 2, 3 e 4), 

deixando para segundo plano os ataques provenientes das zonas de defesa (zona 1, 6 e 5), 

como já foi referido anteriormente.  

A zona de ataque adversário que promoveu menos vezes a ação Não Faz Bloco foi a zona 3. 

Este dado demonstrou a proximidade do blocador central com o local onde se encontra o 

distribuidor adversário (Marcelino et al. 2014) assim como a necessidade em tentar blocar 

primeiro a zona imediatamente à sua frente e o seu opositor direto (Castro e Mesquita, 2008; 

Afonso et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011).  

Analisando a ação em que o blocador central tentou efetivar o seu bloco mas não tocou na 

bola (Faz bloco mas Não Toca) verificou-se que a zona onde existe uma maior percentagem 

de tentativa de bloco mas sem tocar na bola foi a zona 3. É provável que esta ocorrência se 

deva às combinações de ataque resultantes da variação da distribuição que os distribuidores 

adversários criaram com os seus atacantes centrais. Este facto proporciona rápidas alterações 

de posicionamento, obrigando assim o blocador central a ter de se adaptar rapidamente a essas 

mesmas variações (Papadimitriou, et al., 2004), não conseguindo obter o contacto com a bola 
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na maior parte das jogadas. Uma outra possível justificação é a antecipação na ação do 

blocador central, como mencionado nos estudos de Afonso, et al. (2010) e Afonso e Mesquita 

(2011). Em virtude da grande velocidade com que é realizado o ataque adversário, o blocador 

central tem de efetuar muitas vezes uma antecipação, e estando já em fase de voo não 

consegue reagir a pequenas alterações do tempo de bola passada e consequentemente não toca 

na bola proveniente dos ataques adversários.  

Considerando a ação Faz bloco e Toca, do blocador central, os dados indicaram que os 

ataques pelas zonas 3 e 4 são os que promoveram mais esta ação. Estes valores justificam-se 

em virtude de se tratarem das duas zonas de ataque, que durante as seis rotações estão 

habitualmente ocupadas com jogadores atacantes (note-se que a zona 2 em 3 rotações 

normalmente está ocupada com o distribuidor). As zonas 1 e 5 (zonas de defesa) foram as que 

promoveram menos vezes a ação Faz bloco e Toca. Entendemos que estes valores foram 

normais por se tratarem das duas zonas de defesa mais distantes da posição do blocador 

central, o que consequentemente originou uma menor preocupação com os ataques 

provenientes destas mesmas zonas. A zona 2 (sendo ocupada normalmente por um atacante 

apenas em três das seis formações) e a zona 6 (zona de defesa imediatamente atrás da zona 

mais próxima do blocador central) foram as que promoveram valores intermédios da ação Faz 

bloco e Toca.  

Os resultados obtidos, quando relacionadas as três variáveis em estudo, demonstraram que 

entre os três tipos de bola mais passada pelo distribuidor, na zona 3, a que mais vezes 

contactou o bloco do blocador central foi a 1º tempo tensa, ou seja, a bola que se encontrava 

mais próxima da zona 4. Este foi um dado revelador da tendência do blocador central em 

tentar efetivar o bloco nas duas zonas (3 e 4). Por outro lado, esta difícil combinação de 

ataque exige uma execução técnica, por parte do distribuidor (2º toque), quase perfeita para 

que seja possível ao seu atacante a concretização de um ataque ponto (3º toque) (Castro e 

Mesquita, 2008; Afonso, et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011). Dentro dos mesmos três 

tipos de distribuição, comprovando a afirmação anterior, a bola que obteve menos contactos 

com o bloco do blocador central foi a 1º tempo cabeça, ou seja, a que se encontra mais longe 

da zona 4 adversária. Esta situação também poderá ser fundamentada do ponto de vista tático, 

ou seja, poderá ser opção da equipa, numa situação em que a equipa adversária se encontra 

com o distribuidor na zona de ataque, o blocador central ser auxiliado pelo seu companheiro 
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de equipa que se encontra em zona 4, permitindo que ele se aproxime mais da zona 2, 

dificultando a sua intervenção aos ataques efetuados pelo centro da rede. 

Quando se observaram ataques pela zona 2, e tendo em conta os quatro tipos de bola passada 

mais usados para esta zona, identificou-se que o tempo de bola passada que originou menos 

contactos com o bloco foi o 1º tempo costas, comprovando novamente a tendência do 

blocador central em descair mais para a zona contrária (zona 4). Como consequência desta 

tendência, o tipo de bola que proporcionou maior percentagem de contactos (33,9%), por 

parte do blocador central, foi o 3º tempo, ou seja, um tipo de bola que dá mais tempo ao 

blocador central de se deslocar para tentar efetivar o seu bloco. 

Verificando os ataques provenientes pela zona 4, constatou-se que os valores das várias ações 

(Não Faz Bloco, Faz bloco mas Não Toca e Faz bloco e Toca) foram muito idênticos aos 

valores gerais das ações. A ação do blocador central foi bastante idêntica independentemente 

dos vários tipos de passe realizados pelo distribuidor adversário. Estes dados evidenciaram o 

que já foi mencionado anteriormente, isto é, existiu uma forte tendência do blocador central 

querer blocar a sua zona direta (zona 3) e a zona com maior percentagem de ataques 

registados (zona 4). 

Um dado que se realça tem a ver com os tipos de bolas mais distribuídas serem o 3º tempo e o 

2º tempo bola pingada, desvendando assim uma possível causa para os 85% (55% Faz bloco 

mas Não Toca + 30% Faz bloco e Toca) das ações em que houve uma tentativa, por parte do 

blocador central, de contactar a bola através do procedimento técnico do bloco. Este dado 

contraria o estudo de Rocha e Barbanti (2004) quando estes mencionam que existe uma forte 

tendência em acelerar o jogo. 

Assim como no estudo anterior, também neste identificou-se como limitações ao 

estudo o facto de não se ter tido em conta as características antropométricas dos jogadores. 

Com a concretização do quarto estudo, foi possível verificar que existem três tipos de 

deslocamentos realizados pelos jogadores no sentido de potenciar o seu movimento de contra-

ataque. Sendo assim, constatou-se que o movimento de saída da rede mais verificado foi o 

Perpendicular à Rede. Este deslocamento justifica-se pelo facto do atleta nunca perder o 

contacto visual com a bola, ou seja, é um movimento que permite o acompanhamento da bola 

desde o primeiro toque até à interceção do distribuidor, promovendo um ataque rápido (Castro 

e Mesquita, 2008; Love, 2008; Maciel, et al., 2009). Porém, a ligeira rotação que o atleta tem 
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de efetuar para acompanhar a bola desde o 1º ao 2º toque poderá atrasar o início da chamada 

de ataque. 

Apesar do registo anterior, deve-se ter em consideração que nem todos os deslocamentos de 

saída de rede permitiram ao jogador ser opção no contra-ataque. Assim sendo, ao analisar-se a 

relação de saída da rede com o ser opção de ataque para o seu distribuidor, percebeu-se que o 

deslocamento que mais permitiu ao jogador central ser opção foi o Frente para a Rede. Este 

dado é compreendido pelo facto de, mesmo perdendo o contacto visual com o 1º toque, o 

atleta não realiza nenhuma rotação e antecipadamente percebe pela movimentação do seu 

distribuidor onde é que este irá contactar a bola para realização do 2º toque. Esta constatação 

corrobora os estudos de Palao, Santos e Ureña (2004), Papadimitriou et al. (2004) e Castro e 

Mesquita (2008) sobre a qualidade do 1º e 2º e sobre as dificuldades criadas aos blocadores 

quando são efetuados ataques rápidos e obrigando a que o central adversário tenha que 

antecipar a sua ação (Afonso, et al., 2010; Afonso e Mesquita, 2011).  

Quando os dados anteriores foram relacionados com o facto de o distribuidor jogar 

efetivamente com o seu central, constatou-se que os valores são demasiado próximos, o que 

não permitiu afirmar que existe um deslocamento que favoreça mais o jogador central, no 

objetivo final de atacar efetivamente em situação de contra-ataque.  

Por outro lado, quando se analisou o resultado do ataque com as variáveis mencionadas 

anteriormente, compreendeu-se que este jogador tem mais sucesso (consegue mais pontos) 

após efetuar o movimento de recuo de Frente para a Rede. Uma mais valia deste 

deslocamento é o facto de nunca perder o contacto visual com todas as movimentações da 

equipa contrária, ou seja, tem sempre a perceção de onde se encontra o(s) seu(s) opositor(es) 

direto(s) do bloco, assim como onde se encontram os defesas. O movimento de recuo que 

levou o atleta a ter mais bolas continuadas foi o Perpendicular à Rede. Justificável 

precisamente pela perda momentânea do contacto visual com as ações realizadas do lado 

adversário, promovendo uma perceção tardia desses alterações.  

Assim como no primeiro estudo, uma limitação está relacionada com não a 

consideração dos valores antropométricos de cada jogador, não podendo verificar se as 

características físicas dos vários atletas influenciaram os deslocamentos realizados. Outra 

limitação deste estudo está relacionada com a falta de informação da zona de origem do 

ataque assim como a zona de origem da defesa (1º toque). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES GERAIS 
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Com a presente investigação confirmaram-se alguns dados e em simultâneo 

obtiveram-se algumas informações novas, que poderão ajudar quer em treino de atletas 

praticantes da modalidade, quer no ensino da modalidade na escola. 

Baseado nos objetivos e resultados obtidos no primeiro estudo, foi possível inferir que 

é importante identificar atletas com uma maior estatura. Será importante no futuro realizar-se 

a captação de atletas mais altos, com maior alcance do braço dominante e dos dois braços, 

para que possam ser treinados com o objetivo de potenciar o atleta do ponto de vista físico e 

das suas habilidades motoras, tentando assim aproximar os valores encontrados no presente 

estudo, referente aos atletas nacionais, dos valores registados dos atletas internacionais. 

Após melhor compreensão do perfil do atleta, direcionou-se a investigação para a ação 

técnica do bloco propriamente dito. Assim sendo, o segundo estudo procurou compreender 

alguns dos aspetos que influenciam a execução de cada deslocamento antecedente ao salto de 

bloco. Concluiu-se que dois fatores a realçar são o tipo de distribuição adversária e a zona 

onde é realizado o ataque adversário. 

O deslocamento mais utilizado foi o Passo Cruzado. Todavia, quando o ataque adversário 

teve origem na zona 3, o deslocamento mais frequente foi o Sem Ajuste e quando efetuado 

pelas zonas 1 e 6, o deslocamento mais comum foi o Passo Corrida. 

Quando confrontados os deslocamentos em função da zona onde provém o ataque com o tipo 

de distribuição, conseguiu-se compreender que existem diferenças nas seguintes situações: 

- Na zona 2, quando o tempo de bola passada foi 1º tempo cabeça e 1º tempo esquerda 

atrás, o deslocamento mais efetuado pelo jogador blocador central foi o Passo Ajuste. Quando 

a bola distribuída, foi um 1º tempo tensa atrás (china), o deslocamento mais registado foi o 

Passo Corrida; 

- Na zona 3, quando o ataque advém de um 2º tempo pingado, um 1º tempo costas ou 

um 1º tempo esquerda atrás, o deslocamento mais observado foi o Passo Ajuste; 

- Na zona 4, quando o ataque provém de um 2º tempo tensa, 1º tempo tensa, 1º tempo 

esquerda à frente e um 1º tempo cabeça, o passe mais registado foi o Passo Ajuste.  
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Percebeu-se, no decorrer da análise sobre os deslocamentos, que numa grande parte 

das ações, os atletas não conseguiram realizar a ação de deslocamento para posterior tentativa 

de efetivação do seu bloco, assim como ao realizar a tentativa de efetivação do seu bloco na 

maior parte das ações, não alcançaram o contacto com a bola. A partir deste momento 

decidiu-se realizar um estudo, totalmente inovador, sobre o que condicionaria, o jogador 

central, na realização da sua ação de bloco. 

Uma das conclusões deste estudo foi que o blocador central tem a tendência de blocar mais as 

zonas 3 e 4, mesmo sendo as zonas 2 e 4 as mais solicitadas para ataque. No entanto, as zonas 

3 e 4 são também as zonas que promovem mais vezes o contacto com a bola na ação de bloco. 

Por outro lado, os ataques oriundos das zonas defensivas foram os que mais provocaram a não 

realização de bloco por parte do blocador central. 

O trabalho de bloco pela zona 3 na situação de 1º tempo, assim como no 1º tempo costas pela 

zona 2 e o 2º tempo bola pingada pela zona 4, foram os que criaram mais situações em que o 

blocador central não contactou a bola no bloco. 

Apesar de não ser objetivo do estudo, os dados revelaram que o tipo de passe mais ocorrido 

foi os de 2º tempo bola pingada e o 3º tempo, pelo que salienta-se a importância de trabalhar 

tempos de bolas mais rápidas, com o sentido de criar situações mais favoráveis aos atacantes 

para conquista de ponto e que provoquem maior dificuldade à organização da ação de bloco 

adversário. 

No último estudo, o principal objetivo foi compreender como é que o blocador central, 

após ação de bloco, faz a sua movimentação de recuo para dar início ao contra-ataque. A 

movimentação de recuo mais verificada foi a Perpendicular à Rede. Conseguiu-se 

compreender este resultado pela necessidade do jogador central não perder o contacto com a 

bola. Contudo, quando analisado o deslocamento de recuo com o facto do blocador central 

conseguir ser opção para ataque do seu distribuidor, acabando por ser ele a efetuar o 3º toque, 

verificou-se que a movimentação de saída da rede que mais sucesso teve foi o Frente para a 

Rede, ou seja, foi a que permitiu ao jogador central, ser opção para o ataque da sua equipa 

conquistando ponto. 
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CAPÍTULO 6 – IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 
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Artigo 1 – Analisar o perfil antropométrico do jogador central nacional, 

comparativamente ao jogador central internacional.  

O central de elite nacional, comparativamente ao central de elite internacional, possui 

valores médios inferiores, nomeadamente 11cm de estatura, 9,5kg de peso, 35cm no CMJBlc 

e 32cm no CMJAtaq, com a exceção do IMC onde a diferença encontrada foi de mais 0,24 

kg/m².  

Baseado nos resultados obtidos neste estudo, foi possível inferir que é importante 

identificar atletas com uma maior estatura. Será importante no futuro realizar-se a captação de 

atletas mais altos, para que possam treinar com o objetivo de potenciar as mesmas habilidades 

motoras. Por outro lado, poder-se-á dizer que do ponto de vista físico, é importante o trabalho 

de impulsão vertical quer para o contramovimento de salto de bloco quer para o de ataque. As 

diferenças encontradas em ambos os testes funcionais entre os dois grupos, demostram que o 

nível nacional se encontra muito abaixo do nível expectável. 

 

Artigo 2 – Verificar quais são e quando é que se devem usar os respetivos 

deslocamentos que antecedem a ação do bloco, confrontando com os vários tipos de passe 

realizados pelo distribuidor adversário e as várias zonas de ataque adversário. 

Os dados mostraram que das 4895 ações analisadas o Passo Cruzado foi o 

deslocamento mais observado, enquanto o Passo Caçado foi o deslocamento com menor 

registo. Em relação à zona de ataque, verificou-se que cerca de 70% das ações são realizadas 

a partir da zona 2 e 4. O tempo de bola mais passado foi o 3º tempo e 2º tempo pingada 

(22,5% e 34% respetivamente). 

Em relação às zonas onde foi efetuado o ataque adversário, pôde-se observar que 

quando este ocorreu pelas zonas: 1 e 6 o deslocamento mais efetuado foi o Passo Corrida; 2 e 

4, o deslocamento mais usado foi o Passo Cruzado; 3 o blocador central, na maior parte das 

ações, não teve necessidade de executar qualquer deslocamento.  

Todavia, ao analisar-se os deslocamentos executados em função do tempo de bola 

passada pelo distribuidor adversário, em cada da zona de ataque adversário, constatou-se o 

seguinte: quando o ataque provém da zona 2 e é realizado um tempo de bola rápida, próximo 

do distribuidor, o blocador central deve optar por estar próximo para que só tenha necessidade 

de realizar um Passo Ajuste; no ataque oriundo pela zona 3, em que se verifica 
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movimentações do atacante adversário sugere-se que o blocador central tente reagir às 

movimentações do jogador contrário, sendo que para isso poderá ter a necessidade de realizar 

um Passo Ajuste; na realização do ataque pela zona 4, em situações de ataque rápido mais 

interior recomenda-se que o blocador central se encontre em posição mais próxima para que 

só tenha necessidade de realizar um Passe Ajuste, ficando simultaneamente próximo do seu 

oponente direto. 

 

Artigo 3 – Verificar se o tipo de distribuição adversária e a zona de ataque adversário 

condicionam a ação do blocador central.  

Os dados mostraram que em 55% das ações este jogador faz bloco mas não toca na 

bola (FNT), em 30% faz bloco e contacta efetivamente na bola (FT) e em 15% das jogadas 

não faz bloco (NFB).  

Relativamente à ação FT, os ataques efetuados pelas zonas 3 e 4 proporcionaram mais 

de 30% de bolas tocadas, em cada zona enquanto os ataques provenientes pelas zonas 2 e 6 

obtiveram igual valor percentual (27,8% de ataques que tocaram na ação de bloco do blocador 

central).  

As zonas mais solicitadas para o ataque foram as zonas 2 e 4. Todavia, existiu uma 

forte tendência, por parte do blocador central, em blocar as zonas 3 e 4. Coincidentemente, 

estas foram também as zonas que promoveram mais vezes o contacto com a bola pelo 

blocador central. Contudo, o trabalho de bloco pela zona 3 na situação de 1º tempo tensa, 

assim como no 1º tempo costas e 2º tempo tensa, pela zona 2 e o 2º tempo bola pingada pela 

zona 4, devem ser mais trabalhados pois foram os que criaram mais situações em que o 

blocador central não contactou a bola no bloco. 

Em treino deve ser também promovido os ataques por zonas defensivas, pois estes são 

os que mais provocaram a não realização de bloco por parte do blocador central.  

 

Artigo 4 – Quais são os deslocamentos que o jogador central empreende quando saí da 

rede para iniciar o seu contra-ataque. 

A movimentação de recuo mais verificada foi a Perpendicular à Rede. Contudo, 

quando se analisou o movimento de recuo juntamente com o ter sido opção para ataque, ter 

sido a opção do distribuidor e o resultado do ataque constatou-se que a movimentação de 
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saída da rede que mais sucesso teve foi o Frente para a Rede. Sugere-se em treino o trabalho 

desta movimentação. 
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CAPÍTULO 7 – SUGESTÕES PARA FUTURAS 
INVESTIGAÇÕES  
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Como futuros estudos, deixamos as seguintes sugestões: 

- Compreender se o blocador central antecipa algum movimento, ou se simplesmente 

aguarda o 2º toque do distribuidor adversário.  

- Relação entre os deslocamentos e o resultado final da ação de bloco.  

- Compreender se existe variação dos deslocamentos ao longo dos set’s. 

- De acordo com a investigação realizada no nosso 3º estudo, seria interessante 

procurar desvendar que outros fatores poderão influenciar a ação de bloco do jogador central. 

- A frequência de ataques efetuados pelas zonas defensivas e qual a consequência 

desses ataques. 

- Se a variação dos valores antropométricos, entre jogadores centrais, influencia no 

tipo de deslocamento que o jogador realiza no 1º momento do movimento técnico do bloco. 

- Compreender se o jogador reage de igual forma a bolas provenientes de zona 5 e de 

zona 1. 

- Como é executado o procedimento técnico do bloco desde o momento de salto até ao 

momento de queda. 

- Se a variação dos valores antropométricos, entre jogadores, influencia no tipo de 

deslocamento que o jogador realiza quando recua da rede para iniciar o contra-ataque. 

- Analisar qual a compreensão do movimento técnico do bloco, por parte dos 

jogadores e treinadores, e confrontar com o que realmente acontece em contexto de jogo 

formal. 
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