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RESUMO 

 
O objetivo desse estudo foi investigar o efeito do tempo de prática e da oclusão 
temporal na tomada de decisão de goleiros com diferentes níveis de experiência no 
handebol. Para tanto, 20 jogadores de handebol do sexo masculino foram divididos 
em 2 diferentes grupos de 10 sujeitos, de acordo com o nível de experiência. O 
método utilizado para analisar a tomada de decisão entre os goleiros foi a Oclusão 
Temporal, que buscou identificar o período de tempo de uma ação de contra-ataque 
em que os sujeitos dos diferentes grupos conseguiriam utilizar informações visuais 
na tentativa de predizer o resultado final desta ação e sua relação com o nível de 
experiência. Como tarefa os goleiros deveriam informar verbalmente ao avaliador 
qual o desfecho final da ação que foi apresentada, de acordo com os tempos de 
oclusão utilizados, que indicaram sempre o momento que antecede a saída da bola 
da mão do jogador, onde a situação T12 indicou 12 quadros (399ms) antes, T08 
indicou 08 quadros (266ms) antes, T04 indicou 04 quadros (133ms) antes e T00 foi 
exatamente o momento de saída da bola da mão do jogador (0ms), de acordo com a 
frequência da câmera (60 Hz). Os resultados indicaram não haver diferenças entre 
os grupos de acordo com os tempos de oclusão utilizados, porém o grupo experiente 
(GGE) apresentou maiores porcentagens de acerto no tempo de oclusão T08, 
indicando que goleiros experientes conseguem utilizar informações visuais 
antecipadamente e assim, tomam decisões mais precisas quando comparado aos 
novatos (GGN). Na situação T00, para ambos os grupos, este tempo destacou-se 
dos demais nos valores de porcentagem, mostrando uma diferença estatística nos 
resultados. Isso revela que para esta situação, goleiros conseguem utilizar a maioria 
das informações visuais que estão disponíveis, independe do seu nível de 
experiência. Como conclusão, podemos afirmar que o GGE apresentou melhores 
desempenhos em relação ao grupo GGN e que há aspectos que, de fato, fazem 
diferenças em indivíduos com maior tempo de prática e com mais anos de 
experiência. Porém, faz-se necessário a realização de novos estudos com um 
número maior de participantes e que possam fornecer dados e ferramentas 
aplicáveis a outras modalidades coletivas. 

 
 
Palavras-chave: Tomada de decisão. Oclusão temporal. Handebol. Contra-ataque. 
Goleiro. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study investigated the effect of the time of practice and of the 
temporal occlusion in the goalkeepers' decision-making with different experience 
levels in the handebol. For so much, 20 players of handebol of the masculine sex 
were divided in 2 different groups of 10 subjects, in accordance with the experience 
level. The method used to analyse the decision-making between the goalkeepers 
went to Temporal Occlusion, which looked to identify the period of time of an action 
of counterattack in which the subjects of the different groups would manage to use 
visual informations in the attempt of predicting the final result of this action and his 
relation with the experience level. Like task the goalkeepers should inform 
verbalmente to a valuator who the final ending of the action that was presented, in 
accordance with the used times of occlusion, which they always indicated the 
moment that precedes the exit of the ball of the hand of the player, where the 
situation T12 indicated 12 pictures (399ms) before, T08 indicated 08 pictures 
(266ms) before, T04 it indicated 04 pictures (133ms) before and T00 was exactly the 
moment of exit of the ball of the hand of the player (0ms), in accordance with the 
frequency of the camera (60 Hz). The results indicated to have no differences 
between the groups in accordance with the used occlusion times, however the 
experienced group (GGE) presented bigger percentages of hit in the time of 
occlusion T08, indicating what experienced goalkeepers manage to use visual 
informations in advance and so, they make more precise decisions when when it was 
compared to the beginners (GGN). In the situation T00, for both groups this time 
stood out of the rest in the percentage values, showing a statistical difference in the 
results. That shows that for this situation, goalkeepers manage to use most of the 
visual informations that are available, does not depend on his experience level. In 
conclusion, we can affirm that the GGE presented better performances regarding the 
group GGN and that there are aspects that, in fact, do differences in individuals with 
bigger practice time and with more years of experience. However, the realization of 
new studies is made necessary with a number bigger of participants and that could 
supply data and applicable tools to other plays collective. 
 
 
Key words: Decision-Making. Temporal Occlusion. Handball. Counterattack. 
Goalkeeper. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os Jogos Esportivos Coletivos (JEC) como, futsal, futebol, voleibol, 

basquetebol, handebol entre outros, representam um conjunto de modalidades de 

alta estratégia nas quais o componente cognitivo centra-se nos processos de 

seleção de resposta (MATIAS; GRECO, 2010). Estes processos cognitivos estão 

relacionados à capacidade do jogador de perceber os sinais relevantes e tomar 

decisões durante o jogo, devido à elevada imprevisibilidade, aleatoriedade e 

variabilidade que compõem o contexto ambiental destas modalidades desportivas 

(GARGANTA, 2006; GRECO, 2006). 

Alguns mecanismos cognitivos, tais como, percepção, atenção, 

antecipação, memória, pensamento, tomada de decisão (TD), entre outros, estão 

relacionados em um processo de ensino-aprendizagem-treinamento, os quais 

qualificam as respostas dos atletas diante das diversas situações existentes nos JEC 

(GRECO, 2007). Neste sentido, Sanfey (2007) considera a TD como um processo de 

selecionar uma resposta entre as diversas possíveis, acrescentando ainda que 

existe a possibilidade de se obter sucesso ou não na ação motora que será 

executada. 

Estudos com futebol (WILLIAMS; DAVIDS, 1998), tênis (PARK; 

TOD; LAVALLEE, 2012), handebol e basquetebol (BAKER; COTÊ; ABERNETHY, 

2003), voleibol (BORDINI; COSTA; MEDINA-PAPST; CAMATA; MARQUES, 2015) 

procuram entender os processos cognitivos, mais especificamente, a TD, 

envolvendo atletas novatos e experientes, tentando encontrar respostas para 

explicar a diferença entre estes dois grupos. Abernethy (1988) destaca que a 

capacidade antecipatória presente neste contexto, pode ser considerada de extrema 

importância, sendo identificada como um fator adicional que difere atletas novatos e 

experientes. 

Os atletas experientes caracterizam-se por possuírem uma melhor 

percepção, antecipação, tomada de decisão e execução motora, devido às horas de 

treinamento, participações em competições, observação e leitura específica, 

permitindo focalizar os sinais relevantes, apresentando uma melhor qualidade no 

processamento de informações, tornando-os capazes de tomar decisões em um 
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curto período de tempo ou antecipadamente (MESQUITA; GRAÇA, 2002; GRECO 

2002; 2009; DANTAS; MANOEL, 2005). 

No handebol, a TD está presente em grande parte desta 

modalidade. No caso dos goleiros, estes podem ter uma influência decisiva durante 

o jogo, de forma que sua atuação depende, em grande parte, do sucesso ou 

fracasso da sua equipe, pois ele pode com suas defesas, corrigir os erros dos 

companheiros e iniciar uma ação de contra-ataque (SÁ; ROMERO; GOMES, 2007). 

Os goleiros devem detectar informações relacionadas à trajetória da bola e aos 

movimentos dos seus adversários para obterem o sucesso nas suas TD’s. Neste 

caso, os goleiros são forçados a basear suas decisões com certa probabilidade e de 

acordo com informações visuais parciais, devido à reação que eles devem ter antes 

da bola sair das mãos do seu adversário no momento do arremesso. Este tipo pode 

ser chamado de antecipação, onde o mesmo só é possível graças a antigas 

experiências SÁ; ROMERO; GOMES, 2007; MATIAS; GRECO, 2010). 

Investigações na literatura têm examinado quais os efeitos da 

experiência no desempenho relativo à TD (BORDINI et al., 2015; SÁ; ROMERO; 

GOMES, 2007). Através destes estudos, surgiram questionamentos sobre qual seria 

realmente o ponto chave na diferenciação entre estes atletas mais experientes em 

comparação aos menos habilidosos. Estes atletas mais habilidosos tomam suas 

decisões mais rapidamente e precisamente em relação aos menos habilidosos? A 

experiência na modalidade realmente conta como um fator diferenciador entre estes 

dois grupos?   

Na tentativa de responderem a algumas destas dúvidas, tem-se 

utilizado a técnica de vídeo com oclusão de imagens, como a oclusão temporal. Este 

tipo de oclusão é utilizado na maioria dos casos para identificar períodos de tempo 

dentro das quais atletas experientes tomam suas decisões. Elas são apresentadas 

através da paralisação de uma sequência de ação em determinado ponto de sua 

execução e são baseadas em dicas visuais relevantes. Essas dicas são informações 

presentes dentro do cenário visual, que são captadas e processadas, levando o 

sujeito a tomar decisões mais rápidas e corretas. Sendo assim, este método de 

oclusão e sequências de vídeo é validado para discriminação de antecipações em 

diferentes níveis de atletas em jogos rápidos de bola, como o handebol (SÁ; 
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ROMERO; GOMES, 2007) e voleibol (BORDINI et al., 2015). Porém ainda são bem 

poucos os estudos da literatura, envolvendo a TD de goleiros de handebol. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

 

 Investigar o efeito do tempo de prática e da oclusão temporal na tomada de 

decisão de goleiros com diferentes níveis de experiência no handebol. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar quais períodos de tempo da oclusão temporal (399ms, 266ms, 

133ms e 0s antes da saída da bola da mão do jogador), será mais relevante 

na precisão da direção da bola no handebol por parte de goleiros de 

diferentes níveis de experiência. 

 Verificar o efeito do tempo de prática na precisão das respostas da tomada de 

decisão entre goleiro experientes e novatos. 

 

1.2 Hipóteses 

 

 Hipótese 1: O grupo mais experiente apresentará melhores predições de 

antecipação. 

 Hipótese 2: Quanto menor o tempo de oclusão das imagens maior será o 

número de acertos em relação a trajetória da bola. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Jogos Esportivos Coletivos e Tomada de Decisão  

 

Modalidades esportivas como, futsal, futebol, voleibol, basquetebol, 

handebol entre outras, compõem os chamados Jogos Esportivos Coletivos (JEC), 

que são consideradas de alta estratégia, onde o componente cognitivo centra-se nos 

processos de seleção de resposta, demonstrando que a ação não se pode separar 

da decisão, o que significa que o atleta realiza a ‘’leitura do jogo’’ por meio desta 

cognição (MATIAS; GRECO, 2010), com influência da elevada imprevisibilidade, 

aleatoriedade e variabilidade que compõem o contexto ambiental destas 

modalidades desportivas em que as ações de jogo são construídas juntamente com 

a execução motora para agir nesses ambientes específicos. (GARGANTA, 2006; 

GRECO, 2006). 

Greco (2002) diz que todas as ações dos JEC são determinadas de 

um ponto de vista tático, que são constituídas pela interação entre processos 

cognitivos, levando os atletas a tomarem decisões de acordo com uma meta 

desejada. Com isso, o gesto esportivo, seja ele uma cortada no voleibol, arremesso 

no handebol, chute no futebol, é determinado por uma atividade cognitiva, ou seja, 

uma ação tática. Assim, a literatura mostra a importância da cognição dentro do 

processo de ensino-aprendizagem-treinamento, onde qualifica as respostas dos 

atletas diante das diversas exigências dos JEC, considerando a tomada de decisão 

como um processo cognitivo com fundamental importância para a performance no 

desporto (GRECO, 2007). 

Sanfey (2007) considera a TD como um processo de selecionar uma 

resposta entre as diversas possíveis, existindo a possibilidade de se obter sucesso 

ou não na ação motora que será executada, e ainda completa que este conceito 

está associado à capacidade em tomar decisões rápidas e precisas, demonstrando 

ser uma das mais importantes capacidades do atleta. Sendo assim, o desporto 

torna-se um ambiente ideal para investigar os comportamentos da tomada de 

decisão. 
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2.2 Experientes e Novatos 

 

Investigações em modalidades de jogos rápidos de bola tem 

procurado distinguir jogadores em diferentes níveis de habilidade, pretendendo 

analisar as características que diferem os atletas experientes e novatos, tentando 

assim encontrar respostas para explicar a diferença entre estes dois grupos. É 

possível observar esta comparação no estudo de Sá et al (2007), onde ele analisou 

a tomada de decisão de goleiros de handebol utilizando a oclusão temporal. Outro 

estudo em que é possível encontrar este método, é o de Park; Tod; Lavallee (2012) 

onde compararam os tipos de rebatida no tênis entre experientes e novatos. No 

voleibol, Bordini et al.(2015) também pesquisaram sobre a tomada de decisão, 

porém desta vez compararam atletas em três diferentes níveis de habilidade, sendo 

eles experientes, intermediários e novatos. 

Atletas com certa competência cognitiva em suas ações de jogo são 

considerados experientes, pois possuem uma percepção superior, principalmente 

em termos de reconhecimento de padrões e antecipação, com uma melhor tomada 

de decisão e execução motora, através de movimentos automáticos e adaptáveis 

(MESQUITA; GRAÇA, 2002). Sendo assim, as pesquisas demonstram que atletas 

experientes conseguem processar as informações com qualidade e em curto período 

de tempo em comparação aos novatos, permitindo uma focalização de sinais 

relevantes, tornando-os capazes de tomarem suas decisões mais rapidamente ou 

antecipadamente, em consequência dos anos de prática acumulados com a 

experiência para o aprimoramento do próprio desempenho (DANTAS; MANOEL, 

2005; GRECO, 2002). 

 

2.3 Os Goleiros de Handebol 

 

Em diversas habilidades rápidas, o sucesso irá depender da 

velocidade com a qual o executante conseguirá detectar algumas informações do 

ambiente ou dos movimentos do adversário, para decidir o que fazer e, então, iniciar 

uma decisão. Muitas destas situações encontramos em esportes de jogos rápidos de 

bolas, como no caso do handebol, onde os goleiros desta modalidade podem ter 
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uma influência decisiva durante o jogo e sua atuação de defesa depende em grande 

parte, do sucesso ou fracasso de sua equipe (SÁ; ROMERO; GOMES, 2007). 

A atividade de percepção e decisão dos goleiros durante sua ação 

de defesa é fundamental por permitir um desempenho deste jogador, onde o mesmo 

não reage apenas ao arremesso do jogador de linha, e sim, a uma série de 

movimentos e ações do arremessador, possibilitando antecipar a sua ação de 

defesa (DÉBANNE, 2003). O goleiro só será capaz de defender o arremesso, se 

reagir antes da bola sair da mão do arremessador, preparando seus movimentos 

anteriormente e sendo forçado a basear suas decisões com certa probabilidade, 

considerando este fato como uma antecipação, que só é possível graças a antigas 

experiências, situações de jogo e outras fontes de informação (SÁ; ROMERO; 

GOMES, 2007; MATIAS; GRECO, 2010)  

 

2.4 Técnicas de Oclusão de imagem 

 

Dentro da abordagem da oclusão de imagem, dois tipos de oclusão 

são conhecidos: a temporal e a espacial. Na Oclusão Espacial elementos 

particulares da tarefa são obstruídos do campo de visão do sujeito analisado durante 

toda a execução da tarefa. Esta metodologia teria como finalidade identificar quais 

seriam as dicas visuais que poderiam ter maior relevância para a identificação do 

resultado final da ação (ABERNETHY, 1988). Na tentativa de encontrar diferenças 

na antecipação e TD entre experientes e novatos, também se tem utilizado a técnica 

da Oclusão Temporal. Nos estudos que utilizam esta técnica, uma sequência de 

ação é paralisada em determinado ponto de sua execução tentando identificar os 

períodos de tempo que os atletas utilizam para indicar o resultado final desta ação.  

Um exemplo de estudo utilizando esta técnica é o estudo de SÁ; 

ROMERO; GOMES (2007), realizado com goleiros de handebol, dividindo seis 

jogadores igualmente em dois grupos, sendo eles 3 experientes e 3 não experientes. 

A tarefa foi observar uma sequência de ação de contra-ataques que era interrompida 

em quatro momentos de oclusão temporal, com a instrução que deveriam antecipar 

suas ações de defesa, e assim, foram anotadas suas direções juntamente com o 

tempo em que tal ocorria. Com isso, os resultados revelaram que os atletas 

experientes possuem uma maior capacidade de identificar os sinais relevantes, 
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captando e processando as informações com certa antecipação, juntamente com um 

menor tempo com que realizam a ação motora o que leva a tomar decisões mais 

rápidas e corretas comparado com o grupo de não experientes. Utilizando-se então 

deste instrumento para discriminação de antecipações em diferentes níveis de 

atletas como também nos estudos de (BORDINI et al., 2015) no voleibol. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 esquisa transversal   descritiva 

 

3.2 Participantes 

Participaram do estudo 20 goleiros jogadores de handebol do sexo 

masculino, com idade entre 18 e 35 anos (26,5 ± 8,5) divididos igualmente em dois 

grupos: Grupo Goleiros Experientes (GGE) composto por jogadores com 10 anos ou 

mais de experiência na modalidade e Grupo Goleiros Novatos (GGN), composto por 

goleiros com uma experiência na modalidade inferior a 2 anos. Como critério de 

inclusão todos os goleiros deveriam estar atuando regularmente em algum time 

brasileiro e terem participado de no mínimo um campeonato durante o ano. Após os 

participantes serem informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo, eles 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) e 

responderam uma anamnese com informações gerais sobre eles (APÊNDICE B). O 

estudo foi encaminhado e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade 

Estadual de Londrina (parecer n. 125/10; CAAE n. 0117.0.268.000-10). 

. 

3.3 Captação das imagens 

Para avaliar a TD foi aplicado uma sequência de vídeos composto 

por cenas de ação de contra-ataque de jogadores de handebol que representam a 

cidade de Cambé - PR e que se disponibilizaram a gravar essas imagens. Os vídeos 

foram gravados no próprio local e horário de treinamento dos atletas, na, no ginásio 

Prof° João de Deus em Cambé. A quadra obtinha as medidas oficiais de handebol, 

com bolas e traves em acordo com a International Handball Federation (IHF, 2010). 

Uma câmera Casio Excilim – 60 Hz, foi posicionada sob um tripé a uma altura de 

178cm do chão, a fim de representar a estatura média dos goleiros de handebol no 

Brasil (MECCHIA et al., 1983), e a mesma foi posicionada na linha do gol em uma 

perspectiva do goleiro, a fim de ter uma visão o mais próximo possível que eles 

observam no momento do arremesso (seguindo os procedimentos adotados nos 

estudos de Hagemann, Strauss e Cañal-Bruland (2006) no Badminton e Singer, 
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Cauraugh, Chen, Steinberg e Frehlich (1996) e Tenenbaum, Sar-El e Bar-Eli (2000) 

no Tênis).  

 

3.4 Preparação das sequências de arremessos 

Foram  filmadas finalizações de contra-ataque de 3 diferentes 

jogadores de linha, todos destros. Para isto, foi feita a simulação de um ataque, 

onde inicialmente foram colocados 4 alvos (figura 1), um em cada canto do gol 

oposto que serviu como referência aos jogadores no momento do arremesso que 

eles realizaram. Esse alvos eram coletes da cor branca, com a medida de 61cm de 

comprimento por 45cm de largura. Jogadores das posições denominadas armação 

central,  armação esquerda, armação direita, ponta esquerda e ponta direita, foram 

posicionados ofensivamente frente a mais 5 jogadores das mesmas posições, que 

estavam posicionados defensivamente. Os jogadores deveriam simular um jogo de 5 

contra 5, onde foi pedido que os jogadores do ataque realizassem o arremesso para 

fora ou nas mãos do goleiro, sem a intenção de fazer o gol. A partir da defesa, o 

goleiro dava início a uma ação de contra-ataque, fazendo o passe para o jogador 

central do seu time, onde o mesmo se deslocava um pouco a frente e realizava o 

passe para o jogador da ponta esquerda, que deveria recepcioná-la com as duas 

mãos, afunilando para o meio da quadra, simulando uma situação de contra-ataque 

o mais próximo do real. O arremesso foi realizado em suspenção com 3 (três) 

passadas, na posição demarcada do tiro de 7 metros e para que os arremessos 

fossem válidos, os jogadores deveriam acertar os alvos colocados em cada canto do 

gol. Foi solicitado que os jogadores realizassem o arremesso sem apresentar 

qualquer tipo de movimento corporal na tentativa de enganar o goleiro (finta). Foram 

filmados 16 arremessos aleatórios de cada jogador, sendo 4 finalizações para cada 

canto do gol (na sequência: superior direito, superior esquerdo, inferior direito e 

inferior esquerdo) e só foram válidos os arremessos que acertaram os alvos. 
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Figura 1: Representação dos alvos que os jogadores deveriam acertar, colocados em cada 
canto da trave de handebol. 

 

3.5 Edição das imagens 

A partir das finalizações válidas foram selecionadas as duas 

melhores imagens dos três arremessadores para cada canto do gol, totalizando 24 

imagens e, assim, posteriormente editadas em quatro tempos de oclusão temporal, 

através do programa  Movie Maker. Sendo assim, foi criada uma sequência com 96 

imagens que foram aleatorizadas no programa Excel 2010, que foram divididas em 

dois blocos (48 cada), com intervalo de um minuto entre eles, afim de evitar qualquer 

tipo de aprendizado por parte dos goleiros. Os tempos de oclusão pré-estabelecidos 

indicaram sempre o momento que antecede a saída da bola da mão do jogador, 

onde a situação T12 indicou 12 quadros (399ms) antes , T08 indicou 08 quadros 

(266ms) antes, T04 indicou 04 quadros (133ms) antes e T00 foi exatamente o 

momento de saída da bola da mão do jogador (0ms), de acordo com a frequência da 

câmera (60 Hz), como no estudo de Bordini et al (2015). Após isso, foi criada uma 

sequência com 8 finalizações para a familiarização dos participantes com a tarefa, 

onde foi inserida juntamente ao vídeo final, totalizando 35 min de duração todas as 

cenas (familiarização e as 96 imagens). 
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Figura 2: Sequência de um arremesso em contra-ataque editada nas quatro situações de 
oclusão temporal utilizadas 

 

3.6 Tarefa e Procedimentos 

Os goleiros deveriam estar sentados confortavelmente de frente 

para um computador portátil, onde foram transmitidas as cenas de contra-ataque, 

interrompidas nos momentos de oclução temporal pré-definidos. Em seguida a 

apresentação do vídeo, os goleiros deveriam informar verbalmente ao avaliador qual 

o desfecho da ação (canto superior direito, canto superior esquerdo, canto inferior 

direito ou canto inferior esquerdo), de acordo com as informações de oclusão 

temporal utilizadas na decisão. A coleta foi realizada em uma sala fechada, com 

preferência ao local de treino dos jogadores a fim de evitar desgastes e transtornos 

com horário e deslocamentos. Antes de iniciarmos o protocolo, foi aplicada uma 

anamnese (APÊNDICE B) para cada indivíduo, que informou seu nome; idade; data 

de nascimento; há quanto tempo pratica a modalidade; qual seu clube de atuação e 

qual campeonato disputou, está disputando ou se preparando durante o ano, para 

analisar se os mesmos encontravam-se dentro dos critérios estabelecidos. Eles 

foram avaliados individualmente para que não houvesse interferência nas opiniões 

T12 T08 

T04 T00 
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emitidas no teste. Para a familiarização dos participantes com a tarefa, foram 

apresentadas de forma aleatória, 08 finalizações, sendo duas para cada canto do gol 

e com variações dos tempos de oclusão temporal. Após a familiarização e 

esclarecimento de possíveis dúvidas, foi dado início ao teste com a apresentação 

das imagens. Todas as respostas foram  anotadas em uma folha-resposta 

(APÊNDICE C), e posteriormente, os relatos foram transcritos na íntegra, baseadas 

em uma pontuação de 1 para acerto e 0 para erro de acordo com o gabarito do 

desfecho das imagens. O tempo de aplicação do teste para cada jogador foi de 40 

min. 

 

3.7 Análise estatística 

Foi conduzida uma análise estatística com os valores da mediana e 

intervalo interquartílico. Os dados foram feitos de acordo com o acerto (1) e erro (0) 

de cada indivíduo durante o teste, reforçando que cada um tinha 25% de chance de 

acerto ao acaso, de acordo com os quatro cantos do gol (superior esquerda, superior 

direita, inferior esquerda, inferior direita). Para a análise estatística inferencial 

utilizou-se como variável dependente (VD) a precisão das respostas (acerto e erro) e 

como variável independente (VI) os grupos e os tempos de oclusão. Como o 

princípio da normalidade dos dados foi violado em alguns níveis optou-se pela 

utilização dos testes estatísticos não-paramétricos, utilizando assim, para ambas as 

variáveis dependentes, o teste Kruskal-Wallis e ANOVA de Friedman com os testes 

de Mann-Whitney e Wilcoxon, com ajuste Post Hoc de Bonferroni. Foi utilizado o 

pacote estatístico SPSS 19.0, com significância estabelecida em 5% (p<0,05) 
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4 RESULTADOS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do tempo de prática e 

da oclusão temporal na precisão das respostas da tomada de decisão na ação de 

defesa dos goleiros, sob uma situação de contra-ataque de jogadores de handebol. 

A análise se deu por meio da relação entre a variável dependente, precisão das 

respostas com as variáveis independentes, os grupos e os tempos de oclusão 

temporal. 

Conforme a metodologia, a análise dos vídeos se deu por meio da 

oclusão temporal, onde as cenas de contra-ataque foram editadas em 4 situações 

de oclusão, T12 (399ms), T08 (266ms), T04 (133ms) e T00 (0ms). Os resultados 

descritos a seguir, podem ser observados na Tabela 1. 

 Na situação T12, ambos os grupos obtiveram valores aproximados 

de porcentagem de acerto, onde o grupo goleiros experientes (GGE) apresentou 

45,830% e o grupo goleiros novatos (GGN) demonstrou 45,835% de acerto. Esses 

resultados indicam que ambos os grupos necessitam de maior disponibilidade de 

informações visuais para tomarem suas decisões adequadamente. 

A situação T08 indicou valores de porcentagem distintos entre os 

grupos, onde o GGE demonstrou 58,335% de acerto e o GGN 45,830%. Isso mostra 

que o grupo com maior experiência é capaz de fazer melhor uso das informações 

visuais para antecipar suas decisões quando comparado com o grupo com menor 

experiência. Além disso, neste grupo não foi observado uma evolução considerável 

na porcentagem de acerto em relação ao tempo de oclusão T12, pois os valores se 

mantiveram semelhantes. Isto indica que os novatos ainda utilizam das mesmas 

informações visuais para anteciparem suas decisões  

Entretanto, a partir da situação T04 esperava-se que houvesse um 

acréscimo na porcentagem de acerto de ambos os grupos, porém isso só foi notado 

para o grupo dos novatos, onde obtiveram 50,00% de acerto em relação à trajetória 

da bola, indicando assim que quando o vídeo é cortado no momento mais próximo 

da saída da bola da mão do arremessador, mais informações visuais estão 

disponíveis, permitindo ao goleiro prever o bolão desfecho da jogada. Neste tempo o 

grupo GGE apresentou a menor porcentagem de acerto com 43,750% em relação 
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aos outros tempos, indicando que goleiros mais experientes tendem a antecipar 

suas decisões mesmo quando o jogador ainda pode mudar a trajetória da bola. 

Na situação T00 houve um acréscimo no número de acertos para 

ambos os grupos, principalmente para GGN, o que já era esperado, pois esta 

situação indica o exato momento em que a bola sai da mão do arremessador. Isso 

demonstra em T0 que os goleiros experientes e novatos utilizam a maioria das 

informações visuais que estão disponíveis para a sua TD. 

Utilizou-se uma análise de variância (ANOVA) para verificar se 

haveria diferenças estatisticamente significativas entre o desempenho dos grupos 

nas quatro situações. De acordo com o teste Kruskal-Wallis (Tabela 1), os resultados 

não indicaram diferenças significativas, porém a porcentagem de acerto de T08 para 

o grupo de goleiros experientes foi visualmente maior em comparação aos novatos. 

 

Tabela 1- Porcentagem de acerto dos goleiros novatos e experientes em cada tempo 
de oclusão temporal. 

Grupos  T12 T08 T04 T00 

 

 

GGN 

a.  

 

45,8300 

 

45,8300 

 

50,0000 

 

58,3300 

 

 b.  9,37 10,41 8,34 11,45 

 

 

GGE 

a.  

 

45,8350 

 

 

58,3350 

 

 

43,7500 

 

 

58,3300 

 

 b.  14,59 29,17 10,42 12,50 

a: mediana; b: intervalo interquartil; GGN: Grupo goleiros novatos; GGE: Grupo goleiros 
experientes; T: tempo de oclusão. 

 

Também foi aplicado o teste de Wilcoxon com ajuste de Bonferroni 

para verificar se haveria diferença significativa para os tempos de oclusão. Para 

tanto foram somados os acertos dos dois grupos. Na Tabela 2 é possível observar 

que houve diferença entre os tempos T12 e T00 (Effect Size = 0,56) e T04 e T00 

(Effect Size= 0,51). Isso mostra que a tomada de decisão na situação T00 destaca-

se das demais por ser o exato momento em que a bola sai da mão do arremessador, 
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e que indiferente do tempo de experiência, ambos os grupos foram aptos a escolher 

a correta trajetória da bola. 

Isso também nos revela que, quanto mais tempo o goleiro vê a 

imagem, mais chances de acerto ele tem devido à quantidade de informações 

visuais que estão disponíveis, como foi possível observar no grupo GGN 

De modo geral, os resultados indicaram que o GGE apresentou-se 

mais confiante nas tomadas de decisões em relação ao GGN, principalmente nas 

situações em que se faz necessária a antecipação para acertar a trajetória da bola, 

como no tempo de oclusão T08. 

 

Tabela 2. Comparação de acerto entre os tempos de oclusão temporal 

 
T08 – 

T12 

T04 – 

T12 
T00 - 12 T04 - T08 

T00 – 

T08 

T00 – 

T04 

 
Z 
 

-1,947 b - 0,405 b - 3, 562 b* - 1,233 c - 0,983 b - 3,279 b* 

Significância 
Assint. 

(Bilateral) 
0,052 0,685 0,000 0,217 0,326 0,001 

a: testes de postos assinados por wilcoxon; b: com base em postos negativos; c: com base 
em postos positivos; *diferença significativa (p<0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Para melhor compreender a importância da antecipação e o 

momento em que os goleiros tomam decisões sobre uma jogada, é necessário 

também compreender os níveis de experiências destes goleiros. 

Os goleiros experientes apresentam maior capacidade para 

identificar mais cedo as informações visuais que lhes possibilitam uma eficaz tomada 

de decisão na antecipação do arremesso. Provavelmente devido à sua experiência 

acumulada de treino e experiência prática, demonstrando assim maior capacidade 

para perceber, interpretar e selecionar informações para a resposta adequada 

(Baker et al., 2003).  

Rink, French e Tjeederdma (1996) apontam que os atletas 

experientes possuem uma capacidade de antecipação superior no decorrer do jogo 

com os movimentos e ações do adversário. Também é possível notar que atletas 

experientes quando comparados com iniciantes, reconhecem padrões de jogo mais 

rapidamente, o que lhes possibilita decisões mais rápidas e mais exatas. No estudo 

de Tenenbaum et al. (2000) no tênis, os autores demonstraram que é evidente a 

diferença de antecipação entre experientes e novatos. Confirmam também que esta 

diferença é maior quanto mais é afastada da ocorrência da ação, corroborando 

assim com os achados do presente estudo, onde mesmo que não haja diferença 

estatística, os goleiros experientes obtiveram porcentagens de acerto bem 

superiores aos novatos no tempo de oclusão 08 (266ms) em relação à antecipação 

da trajetória da bola.  

Entretanto, nossa primeira hipótese não pode ser confirmada 

estatisticamente devido ao número de participantes, indicando ser uma quantidade 

frágil para esse tipo de estudo. Porém, em relação aos resultados descritivos, 

podemos afirmar que o GGE obteve maiores porcentagens de acertos 

principalmente em T08 (266ms). Isso indica que goleiros experientes têm uma 

melhor tomada de decisão quando comparado aos iniciantes, de acordo com seus 

anos de experiência, participação em competições, horas de treinamento, 

observações e até mesmo leitura especifica da modalidade.  

Sendo assim, é possível observar que quanto mais cedo os goleiros 

conseguirem antecipar a trajetória da bola, mais cedo também eles podem preparar 
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mentalmente a sua resposta motora e selecionar o gesto técnico mais adequado 

para um bom desempenho. Estes dados permitem afirmar que no momento de saída 

da bola da mão do arremessador, o goleiro poderá detectar a maioria das 

informações quanto à trajetória da bola, como pode ser observado no nosso estudo 

para a situação T00, onde ambos os grupos tiveram o maior número de acertos. 

Em relação a T12 (399ms), as diferenças de valores entre os grupos 

quase não foi observada, indicando que ambos utilizam da mesma informação visual 

para tomarem suas decisões. Também podemos observar isso nos estudos de 

Bordini et al. (2015) no voleibol, onde ele procurou analisar o efeito do tempo de 

prática e das oclusões temporais na precisão das respostas das tomadas de 

decisões entre atletas de diferentes níveis de habilidade. Assim como no presente 

estudo, as diferenças entre estes atletas de voleibol só puderam ser vistas a partir 

do tempo T08 (266ms), quando comparados experientes e novatos, mostrando que 

em T12 (399ms) os valores de acerto são semelhantes.  

Já os valores observados em T04 (133ms) foram maiores no grupo 

dos novatos em comparação aos experientes, isso mostra que os atletas que 

possuem menos experiência já conseguem fazer o uso de mais informações visuais 

neste tempo, melhorando suas tomadas de decisões quanto à trajetória da bola. Em 

relação aos experientes, seus valores podem ter sido menores devido ao fato de que 

eles tendem a antecipar suas ações mesmo quando o jogador ainda pode mudar a 

trajetória da bola, ou eles tenham reconhecido algum padrão de arremesso dos 

jogadores, e assim anteciparam suas ações de forma equivocada. Estes indicadores 

vão de encontro ao proposto por alguns autores (Greco, 2002; Hecker e Thiel, 

1993), onde referem que os movimentos do braço do jogador, do tronco, entre 

outras informações, podem indicar um tipo de arremesso, e assim antecipar a ação 

de defesa dos goleiros. 

Similarmente a este trabalho, Sá et al. (2007) também analisaram a 

influência do nível de experiência em atletas de handebol para a antecipação de 

suas tomadas de decisões utilizando a oclusão temporal e concluíram que a 

trajetória do arremessador é um fator fundamental para atletas experientes. Devido a 

todo um movimento corporal que este arremessador oferece, é possível detectar a 

trajetória da bola por parte dos goleiros no momento do arremesso. 
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Na situação T00 (0ms) que representa o exato momento em que a 

bola sai da mão do arremessador, novamente ambos os grupos obtiveram 

resultados semelhantes, porém os valores de porcentagem de acerto foram maiores 

em relação a T12. Isso indica que independente do nível de experiência, os goleiros 

conseguem utilizar da maioria das informações visuais que estão disponíveis e 

assim tomarem suas decisões adequadamente quanto à trajetória da bola.  

Esses achados novamente corroboram ao estudo de Bordini et al. 

(2015), onde os dados para a condição de oclusão (0ms) também foram 

semelhantes para ambos os grupos, não sendo identificado diferenças entre eles. 

Podemos observar que os goleiros não experientes possuem maiores capacidades 

de antecipar suas ações e acertar as trajetórias da bola quanto mais próximo for o 

momento de realizar o arremesso. Isso confirma a segunda hipótese, no que diz 

respeito que quanto menor o tempo de oclusão das imagens maior será o número 

de acertos em relação à trajetória da bola. 

Simultaneamente a este resultado quando comparamos as situações 

de oclusão, o tempo T00 também se destacou das demais. Neste caso, a 

superioridade em 50% no número de acertos de goleiros experientes e novatos em 

relação aos outros tempos, revela que indiferentemente do nível de experiência, os 

goleiros de modo geral escolheram corretamente o direcionamento da bola. 

Estes resultados também mostram que o nível de experiência dos 

goleiros não foi o fator determinante da quantidade de acertos, pois ambos 

apresentaram-se acima da probabilidade de chance de acerto (25%) ao acaso, de 

acordo com as quatro opções de respostas disponíveis. Por meio destes dados 

concluímos que os goleiros são capazes de utilizar informações visuais como auxílio 

para predizerem a correta direção da bola em uma ação de contra-ataque no 

handebol. 
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6 CONCLUSÃO  

 

De acordo com o desempenho dos goleiros quando utilizamos a 

oclusão temporal, os grupos GGE e GGN não se apresentaram diferentes 

estatisticamente entre si em nenhuma das situações analisadas. Porém, na situação 

T08 (266ms) observou-se descritivamente que os goleiros experientes foram mais 

eficientes para predizerem a resposta, obtendo valores de porcentagem de acerto 

maiores que os novatos. Desta forma, podemos concluir que esta situação de 

oclusão pode ser mais relevante para a diferenciação dos grupos no que se refere à 

antecipação para indicar a correta trajetória da bola. 

De maneira geral, os dados aqui apresentados nos revelam que 

ambos os grupos são capazes de fazer uso de informações visuais como dica para 

anteciparem suas ações. Com isso, pode-se destacar que a principal diferença 

apresentada entre os grupos foi o tempo de prática (experiência) com a modalidade, 

principalmente em T08, podendo assim concluir que quanto mais tempo de prática, 

melhor é a antecipação dos sujeitos. 

Contudo, o número de participantes envolvidos neste trabalho pode 

ter contribuído ao fato de não haver uma diferença estatística entre os grupos. 

Porém, os dados apresentados são relevantes por fornecerem informações que 

podem ser essenciais no desenvolvimento de novos trabalhos que utilizam a oclusão 

temporal como forma de analisar a tomada de decisão entre atletas de diferentes 

níveis de experiência. Para tanto, faz-se necessário pesquisas adicionais com um 

maior número de participantes e que possam fornecer dados e ferramentas 

aplicáveis a outras modalidades coletivas. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 “EFEITO DA OCLUSÃO TEMPORAL SOB A TOMADA DE DECISÃO DE 
GOLEIROS EM UMA SITUAÇÃO DE CONTRA-ATAQUE NO HANDEBOL” 
 

Prezado Senhor: 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “EFEITO DA OCLUSÃO 

TEMPORAL SOB A TOMADA DE DECISÃO DE GOLEIROS EM UMA SITUAÇÃO 

DE CONTRA-ATAQUE NO HANDEBOL”, realizada em Londrina. O objetivo da 

pesquisa é “Analisar as respostas da tomada de decisão dos goleiros em uma ação 

de contra-ataque de jogadores de handebol”. A sua participação é muito importante 

e ela se daria da seguinte forma: Os indivíduos estarão sentados confortavelmente 

de frente para um computador portátil que será transmitido as imagens de contra-

ataque e então deverão informar qual o melhor desfecho (canto superior direito, 

canto superior esquerdo, canto inferior direito e canto inferior esquerdo) para 

condição (tomada de decisão) de acordo com as informações de oclusão temporal 

utilizadas na decisão. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente 

voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 

momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. 

Todas as respostas serão gravadas para posteriormente serem transcritas na 

íntegra. 

Os benefícios esperados são que possamos encontrar os reais indícios que 

diferenciam os atletas experientes e novatos contribuindo também para a literatura. 

Informamos que o senhor não pagará nem será remunerado por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na 

pesquisa.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos 

contactar (Carlos Henrique Madia Filho, Rua Kazuo Nishiyama n° 211, celular 
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(15) 99739-1388, e-mail: cahemadia@hotmail.com), (orientadora: Inara 

Marques, celular (43) 991209663, e-mail: inaramarques@hotmail.com) ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Londrina, na Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380 (PR 445) 

– Campus Universitário,     , ou no telefone 3371-5455. Este termo deverá ser 

preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e 

assinada entregue a você. 

 

      Londrina, ___ de ________de 2017. 

               

       Carlos Henrique Madia Filho                                                   

RG: 41.646.179-7 

 

 

 

_____________________________________ , tendo sido devidamente esclarecido 

sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
 
 

 

 

Obs: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, deve ser incluído o campo para assinatura do menor e 

do responsável. 
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APÊNDICE B 

Informações do Atleta 

 

Nome: 

 

Idade: 

 

Data de nascimento: 

 

Há quanto tempo pratica handebol ?: 

 

Frequência semanal: 

 

Atualmente disputou, está disputando ou se preparando para algum campeonato ?:  

 

Qual ?: 

 

Qual clube ou time em que atua?: 
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APÊNDICE C 

Folha de Respostas 

 

 
NOME:                                                        GRUPO: 
 
 
 
BLOCO 01 

1 29 

2 30 

3 31 

4 32 

5 33 

6 34 

7 35 

8 36 

9 37 

10 38 

11 39 

12 40 

13 41 

14 42 

15 43 

16 44 

17 45 

18 46 

19 47 

20 48 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  
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BLOCO 02 

1 29 

2 30 

3 31 

4 32 

5 33 

6 34 

7 35 

8 36 

9 37 

10 38 

11 39 

12 40 

13 41 

14 42 

15 43 

16 44 

17 45 

18 46 

19 47 

20 48 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


