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EVENTOS CAUSADORES DO ERRO: UM ESTUDO NO VOLEIBOL DE ALTO 
RENDIMENTO. Elisa Ferroni Nithammer, Dênis Ronaldo Gonçalves de Oliveira, Alexandre Kruschke 
Figueiredo, Lisandro Paim, Jose Cicero Moraes (orient.) (UFRGS). 

Nos Jogos Desportivos Coletivos (JDC) e com ênfase no voleibol, a área de observação e análise de jogo é o 
procedimento mais utilizado para diagnosticar o desempenho individual e coletivo das equipes. Tem-se observado 
um elevado índice de marcação de pontos através do “erro do adversário”. Dentre esses erros, considera-se os “erros 
diretos” de saque, ataque, contra ataque e de regulamento cometidos por ambas equipes. Desse modo, esta 
investigação teve por objetivo quantificar os “erros diretos” que pontuam para o adversário. A amostra intencional 
constou de dez (10) jogos do Campeonato Gaúcho – Adulto Masculino da Divisão Especial, da temporada de 2005. 
Para o atendimento das finalidades do estudo, utilizou-se uma análise descritiva. Para a coleta de dados utilizou-se 
uma Planilha Eletrônica (Versão IV) elaborada por Moraes(2004). O pacote estatístico utilizado foi o Excel 2000. Os 
resultados mostraram que o “erro do adversário”, com um alto percentual de 32, 08%, apresentou-se como o segundo 
maior índice dentre os eventos pontuadores. Identificou-se que nesse evento, o saque é o que contribui com o maior 
percentual de erro (48, 65%), destacando-se o erro do saque forçado. Os erros de ataque e de regulamento 
apresentaram valores semelhantes, respectivamente 20, 15% e 20, 34%. Os erros de contra ataque assumiram valores 
de 10, 15%. Em razão desse elevado índice do “erro do adversário” torna-se imprescindível procurar ações para 
minimizar estas ocorrências. E isto, sem dúvida, determina uma elevada atenção, no treino e no jogo, quanto a 
qualidade do processo de decisão dos jogadores. Quanto ao erro de saque, impõe-se cada vez mais a necessidade de 
um treinamento em condições muito próximas da realidade e adequado as opções estratégicas que poderão ser 
utilizadas durante o jogo. 
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