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RESUMO 
 
 

A utilização dos Jogos Reduzidos (JR), no âmbito do ensino dos Jogos 

Desportivos Colectivos (JDC) dado que se apresentam como potenciadores 

das aprendizagens, são um tema que não está esgotado como reflexão. Neste 

âmbito, o projecto Gira – Volei é um projecto de iniciação do Voleibol cuja 

directriz é educar e socializar os jovens dos 8 aos 16 anos através da 

actividade física e desporto. Este projecto iniciou-se em 1999 pela Federação 

Portuguesa de Voleibol, entidade máxima da modalidade no país. 

O objectivo deste estudo é Caracterizar a evolução do Gira-volei, 

reportando-nos às épocas de 2000/2001 até 2007/2008. Para tal, pretendemos 

identificar o número de praticantes em geral e em função do género, a 

distribuição geográfica por Associação e por território. 

A amostra foi composta por 144 102 atletas filiados em 15 Associações 

de Voleibol e 5 Delegações da Federação Portuguesa de Voleibol. Recorremos 

à estatística descritiva para obter resultados de frequências e percentagens de 

ocorrência em cada época desportiva.  

Como conclusões, os resultados levam-nos a constatar que existem mais 

praticantes masculinos do que femininos, não  havendo equidade de prática 

desportiva; a maioria dos centros encontram-se no Litoral de Portugal; a 

maioria do número de centros de Gira-Volei encontra-se na zona Norte de  

Portugal e o maior número de praticantes por época pertence à Associação de 

Voleibol do Porto.  

 
 
 
 
Palavras -Chave: VOLEIBOL, FORMAÇÃO, GIRA-VOLEI, EQUIDADE DE 

PRÁTICA DESPORTIVA 
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ABSTRACT 

 
The use of the Plays Reduced (JR), in the context of the teaching of the 

Athletic Collective Plays given (JDC) that show up how potencial of the 

apprenticeships, they are a subject that is not exhausted like reflection. In this 

extent, the project Gira-Volei, is a project of initiation of the Volleyball which 

directive is to educate and to socialize the young persons of the 8 to 16 years 

through the physical activity and sport. This project began in 1999 for the 

Portuguese Federation of Volleyball, the very entity of the kind in the country. 

The objective of this study is to characterize the evolution of the Gira-

Volei, turning back us to the times of 2000/2001 up to 2007/2008. For such, we 

intend to identify the apprentice number in general and in function of the type, 

the geographical distribution, for Association and for territory. 

The sample was composed by 144 102 athletes adopted in 15 

Associations of Volleyball and 5 Delegations of the Portuguese Federation of 

Volleyball. We resort to the descriptive statistic it to obtain when they resulted 

from frequencies and percentages of incident in each athletic time.  

Like conclusions, the results take us that there are more masculine apprentices 

than feminine, there aren’t equity of athletic practice; most of the centres are in 

the Coast of Portugal; most of the number of centres of Gira-Volei are in the 

Northern zone of Portugal and the apprentice biggest number for season 

belongs to the Association of Volleyball of Oporto. 

 

Key - Words: VOLLEYBALL, FORMATION, GIRA-VOLEI, EQUITY OF 

ATHLETIC PRACTICE 
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RÉSUMÉ 
 

L'utilisation des Jeux Réduits (JR), dans le contexte de l'enseignement 

des Jeux Collectifs Desportives donnés (JDC) qui se manifestent comment 

potencial des apprentissages, ils sont un sujet qui n'est pas épuisé comme la 

réflexion. Dans cette mesure, le Gira-Volei de projet, est un projet d'amorce du 

Volley-ball que la directive doit instruire et socialiser les jeunes personnes des 8 

à 16 ans par l'activité physique et le sport. Ce projet a commencé en 1999 pour 

la Fédération portugaise de Volley-ball, la même entité de la sorte dans le pays. 

L'objectif de cette étude est de caractériser l'évolution du Gira-Volei, en 

nous refoulant aux temps de 2000/2001 jusqu'à 2007/2008. Pour tel, nous 

avons l'intention d'identifier le nombre d'apprenti en général et dans la fonction 

du type, la distribution géographique, pour l'Association et pour le territoire. 

L'échantillon a été composé par 144102 athlètes adoptés en 15 Associations de 

Volley-ball et de 5 Délégations de la Fédération Portugaise de Volley-ball. 

Nous recourons au statistique descriptif cela pour obtenir quand ils sont 

provenus des fréquences et des pourcentages d'incident dans chaque fois 

athlétique.  

Comme les conclusions, les résultats nous prennent qu'il y ait plus 

d'apprentis masculins de quel de femme, il ne a pas l'équité de pratique 

athlétique; la plupart des centres sont dans la Côte du Portugal; la plupart du 

nombre de centres de Gira-Volei est dans la zone du Nord du Portugal et 

l'apprenti le plus grand nombre pour le temps appartient à l'Association de 

Volley-ball d'Oporto. 

 
Clé - Mots : le VOLLEY-BALL, LA FORMATION, GIRA-VOLEI, L'ÉQUITÉ DE 

PRATIQUE ATHLÉTIQUE 
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1 - Introdução 
 

  1.1. Justificação e pertinência do estudo 
 

O desenvolvimento integral do jovem deve ser preservado a fim de que 

através da participação na competição, ele seja estimulado a verificar que o 

mais importante não é apenas vencer, mas sim o seu progresso, no sentido da 

melhoria das habilidades técnicas, aceitação de que o seu adversário contribui 

para o seu progresso e com ele podem ser mutuamente alcançados o 

divertimento e a conquista de objectivos (Miranda, 2006).  

O desenvolvimento de competências motoras e o fomento de valores e 

atitudes podem e devem ser consequência da prática do desporto, como 

também, a função de promover nas crianças e jovens um estilo de vida activo,  

o gosto e entusiasmo pela prática desportiva(Corbin, 2002; Kretchmar, 1994; 

2000).  

“ O desporto é um lugar pedagógico por excelência. Certamente que 

ele torna evidentes as nossa fraquezas, insuficiências, mazelas e contradições, 

pondo a nu e convidando a cultivar o que em nós falta. Mas, por isso mesmo é 

educativo (Bento, 2004,pp: 37- 38). 

A escola e o clube, são, por excelência, contextos de prática 

desportiva privilegiados para a educação e formação desportiva das crianças e 

jovens (Marques,1999)1.  

Ao longo de décadas, verificamos que a participação dos mais jovens 

na competição, resultou da adaptação “forçada” ou mesmo de uma cópia 

“episis verbis” do desporto de alto rendimento (Lima, 1987; Marques, 1996; 

Sobral, 1994).  

A fim de alterar esta situação apresentaram-se, para os investigadores, 

preocupações no sentido de superar e alterar o modelo existente nessa altura 

(Sobral, 1994; Marques, 1996), constatando que a competição é entendida 

como um instrumento educacional, não como um fim só em si mesma, mas 

como forma de desenvolvimento das capacidades e conhecimentos das 

crianças e jovens, face à idade biológica que apresentam. Para Bento (1999), o 

                                                 
1 Cit. por Mesquita (2004:43) 
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desporto infanto-juvenil só ganha credibilidade quando configurado à luz de 

princípios pedagógico-didácticos.  

            Temos vindo a assistir a uma visão do desporto que é perpetuado face 

às pretensões dos mais velhos, ignorando as verdadeiras necessidades e 

motivações dos mais jovens (Bento, 1999)  

Com vista a alterar esta situação, constatou-se na última década, uma 

preocupação no sentido de superar e alterar o modelo vigente (Sobral, 1994; 

Marques, 1996). Vários projectos, foram desenvolvidos tendo em conta, as 

singularidades do processo de preparação desportiva e não esquecendo a 

especificidade da modalidade desportiva em causa. A competição é entendida 

como uma ferramenta educacional e não como um fim em si mesma, de forma 

a possibilitar aos mais jovens, o desenvolvimento das suas capacidades, 

conhecimentos e montagem de uma estratégia. Os alunos participam 

activamente, em alguns papéis da estrutura organizativa, tais como: 

desempenho de outros papéis inerentes à própria competição - arbitragem, 

registo de resultados ou da performance dos atletas.  

No ensino de estratégias de cooperação, a educação desportiva, tem 

pois uma função marcante na qual, é atribuída a professores e alunos em 

conjunto, a responsabilidade de se prepararem para a época em que estarão 

envolvidos. A competição é um dos modos pelos quais, vários fundamentos 

educativos podem ser ensinados, tais como: convivência com diferentes ideais, 

pensamentos e atitudes, respeito às regras e ao adversário. 

A modalidade de Voleibol é um jogo desportivo colectivo (JDC). 

Surgem com frequência, nas fases inicias, dificuldades de aprendizagem desta 

modalidade em virtude de o regulamento assentar numa eficiência técnica 

exigente, onde a falha na execução técnica é punida com a perda de 

oportunidade de pontuar e dar um ponto ao adversário. Com vista a colmatar 

este e outros problemas que surgiam na iniciação ao Voleibol, levou também 

os responsáveis da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) a criarem o 

projecto em 1999- O Gira-Volei. O jogo é apresentado através de uma forma de 

jogo simplificada (2x2), de fácil aplicação e aceite pelos seus praticantes, pelo 

facto de terem sucesso e de se sentirem envolvidos e comprometidos com a 
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actividade. Este projecto é destinado a Autarquias, Escolas, Associações e 

outras estruturas associativas e culturais, com o propósito de fazer chegar à 

modalidade o maior número possível de praticantes em Portugal continental e 

Ilhas e a locais onde o Voleibol não era divulgado  

Pensamos que o projecto Gira-Volei, assenta em requisitos 

pedagógicos, onde existe um envolvimento das crianças e jovens com o 

Voleibol, o jogo, com os adversários vistos como colegas e em que a 

competição é vivida num clima de alegria e de festa.  

Dado os factos por nós apresentados por considerarmos a 

multiplicidade de riquezas de âmbito motor, social, cultural e psicológico, 

propusemo-nos a realizar este estudo que tem como objectivo principal 

Caracterizar a Evolução e crescimento do Gira-Volei desde a época de 

2000/2001 até à actualidade de 2007/2008 e como objectivos específicos: 

Identificar a expansão geográfica do desenvolvimento da prática do Gira-Volei 

em Portugal e a equidade de oportunidades de prática no Gira-Volei em função 

do género em Portugal.  

 

1.2. Objectivos do estudo 
 

     Objectivo Geral: 
Caracterizar a Evolução do Gira-Volei em Portugal desde a época  

2000/20001 até à actualidade de 2007/2008 

 

    Objectivos Específicos: 
 

1) Identificar a expansão geográfica do desenvolvimento da prática do 

Gira-Volei em Portugal, nas épocas de 2000/2001 até á época de 

2007/2008 

2) Indagar acerca da equidade de oportunidades de prática no Gira-

Volei em função do género , em Portugal.  
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3) Caracterizar a evolução do número de centros por associações e 

delegações de Voleibol nas épocas de 2000/2001 até á época de 

2007/2008; 

4) Caracterizar a evolução do número de atletas nas épocas de 

2000/2001 até á época de 2007/2008 

 

1.3-Estrutura do Trabalho 
 
O presente estudo está estruturado em seis capítulos: 

No primeiro capítulo – Introdução - definimos o âmbito e pertinência do 

estudo, os Objectivos – onde serão formulados o problema e os 

objectivos do estudo e a sua estrutura 

 No segundo capítulo realizamos a - Revisão da Literatura - que 

incidirá nos temas  que consideramos pertinentes para o estudo em 

causa, onde efectuamos um enquadramento projecto Gira-Volei, 

partindo da caracterização do Voleibol enquanto jogo desportivo 

colectivo (JDC) ,o seu contributo na formação e desenvolvimento 

integral da criança.  Consideramos conveniente salientar do projecto 

Gira-Volei, a sua concepção e objectivos, a sua valência formativa e 

pedagógica enquanto jogo reduzido, o papel da competição no 

desenvolvimento e formação da criança. Consideramos igualmente. O 

Gira-Volei, enquanto projecto de Desportivização e  Humanização pelo 

Desporto e de promotor de Equidade de oportunidades de prática 

desportiva. 

No terceiro capítulo - Metodologia - é realizada a caracterização da 

amostra, são enunciados os procedimentos na recolha dos dados, os 

instrumentos e os procedimentos estatísticos utilizados. 

 No quarto capítulo, segue-se a apresentação e discussão dos 

resultados. 

  No quinto capítulo, apresentamos as conclusões e implicações para a 

formação de crianças e jovens. 

  No sexto capítulo, apresentamos as referências bibliográficas.
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2- Revisão da literatura 

 
2.1- Gira–Volei, projecto de Desportivização e Humanização pelo  
Desporto 

 
A instituição família encontra-se, hoje, numa fase em que, assiste ao 

desaparecimento da socialização primária e “mergulhou” numa profunda crise 

de valores sociais. Entendemos o papel decisivo do Desporto, juntamente com 

a educação, na busca por princípios e valores sociais, morais e éticos. É 

necessário portanto, buscarmos uma nova orientação na qual os valores do 

Desporto, do jogo e da brincadeira, não permaneçam apenas dentro das 

escolas ou dos clubes, mas que transitem para além destes. Dessa forma, 

cabe ao professor de Educação Física criar condições para que o Desporto 

seja assumido como um valor de referência na inclusão e no bem-estar 

(Florentino; Saldanha, 2007). O homem desenvolve-se sob a influência de uma 

ordem de valores, sendo assim, podemos pensar que se todo o processo de 

formação do ser humano tiver em vista, o aperfeiçoamento ou o 

desenvolvimento pleno, não só de crianças e jovens, mas também da 

sociedade entendida como um todo, então o Desporto enquanto actividade 

social, desenvolvendo-se à luz de princípios e referenciando-se por objectivos, 

também se vê pautado por um quadro de valores, de mensagens e de 

comunicações que são indispensáveis à formação humana Queirós (2004). O 

grande desafio que se nos apresenta e deverá ser enfrentado por todos nós, 

neste período de grandes mudanças tecnológicas, com novos padrões de 

comunicação, numa globalização unificadora das sociedades, no meio de 

crises, competições, desencontros, quebras de valores e instabilidade, é o de 

educar sem perder a perspectiva do humano (Roitman, 2001).  

Partimos da assumpção de que o papel primeiro que o Desporto propicia a 

vivência do jogo, da comunicação, da cooperação, da sociabilidade, da 

competição, etc. Podemos dizer que o Desporto "emerge de um campo 

absolutamente constitutivo da essência humana: a necessidade fundamental 

de estar activo, de agir e de se movimentar livre de exigências e prescrições, 
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implicando a totalidade do homem (intelecto, emoções, sensações e 

motricidade) " (Bento, 2004: 39-40). 

Portanto, uma das formas de se alcançar este objectivo é pensarmos 

numa prática educativa do Desporto, orientada com carácter inclusivo, que vise 

a promoção de actividades recreativas, formativas e sociais. Uma prática que 

(re) construa valores, tais como: responsabilidade, respeito ao próximo, 

respeito às regras, desenvolvimento da personalidade, da tolerância, da 

integração e convivialidade. 

No jogo podem ser adquiridos valores, valores estes, que servem de 

base para a vida pessoal, contribuindo para a concretização dos princípios 

básicos que devem reger a educação física e o ensino do Desporto: a busca 

pelo verdadeiro; a adesão à moralidade, percebendo e buscando aquilo que 

nos enobrece e rejeitando aquilo que é nefasto (Bento, 2004); 

Em suma, “o Desporto enquanto fenómeno social, rico em sentidos e 

significados, não está "desobrigado” de ser um campo de educação. De ser um 

factor de qualificação da cidadania e da vida" (Bento, 2004: 54) 

Por meio dos jogos e das brincadeiras, a criança tem a oportunidade de 

confrontar seu ponto de vista com os demais colegas. Nessa interacção, 

começa a considerar a existência de diferentes pontos de vista, e isso favorece 

a construção de sua identidade, contribuindo também, para o seu processo de 

socialização (Ramon Missias Moreira, 1992) 

Não olhemos, pois, o Desporto apenas à luz do papel social - que ele 

cumpre e o torna utilitário. Alarguemos o olhar para a função de humanização - 

que ele assume e o torna indispensável. Moram nele possibilidades de 

desenvolvimento da pessoa, que enriquecem a sua competência, combinando 

dimensões motoras, estéticas, sociais, morais, cognitivas e afectivas. No 

desporto todos têm lugar. Nós e os outros. O reconhecimento e o respeito 

pelas diferenças. A vivência e a aceitação da vitória e da derrota, do sucesso e 

do insucesso (Bento J. O., 1999). 

Qualquer crítico algo sagaz sabe hoje que o sistema educativo (e o 

sistema desportivo) é um subsistema do sistema social e assim a escola (e o 

desporto) está condicionada pelo que ocorre na sociedade toda. Mas também a 
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escola (e o desporto) pode ser factor de transformação social, ajudando a 

formar especialistas e técnicos, que sejam cidadãos livres e libertadores. O 

Desporto deve ter em conta a questão dos valores. O Desporto, enquanto 

competição diálogo e não competição hostil, favorece uma comunicação 

baseada na verdade, na coragem e na solidariedade. Porque o desporto é 

jogo, é possível concluir-se que a Educação Desportiva, na Escola, considera a 

pessoa do educando como fim último de todo o processo educativo e levará, 

solidamente, à sua liberdade e autonomia. Os praticantes e os espectadores, 

entendem que o Desporto pode ser um factor de comunicação, emancipação e 

realização do ser humano (ManuelSérgio). 

O país não carece de ‘actividade física’; precisa sim de fomentar a 

actividade desportiva, de aumentar e melhorar a prática do desporto, em toda a 

sua multiplicidade (Bento, J. O. 2006). 

O destino do homem é humanizar-se, desenvolver ao máximo as suas 

potencialidades e excelências, todas de um modo ordenado e, sendo assim, 

todos os momentos da sua existência são, passam a ser, uma maravilhosa 

oportunidade de “tornar-te quem és”. 

Nesta linha de entendimento, podemos situar o Gira-Volei enquanto 

meio de Desportivização e Humanização. De facto este projecto pretende 

promover e desenvolver valores como a cooperação, a solidariedade, o espírito 

de equipa o Fair-Play e faz apelo à autonomia nas tomadas de decisão e à 

partilha de objectivos a atingir. Revê-se em preocupações formativas, onde se 

destaca responsabilidade, respeito pelas regras, adversários/colegas e árbitros.  

 
2.2. Gira-Volei, promotor de Equidade de oportunidades de prática 
desportiva 

 
O termo igualdade de oportunidades não significa por si só, igualdade de 

acesso a algo. Oportunidade refere-se à liberdade e à possibilidade real de 

realizarmos os nossos desejos e convicções. Quando falamos de Equidade em 

educação, quer-se dizer que uma regra, rotina, conteúdo ou método, pode não 

ir de encontro às necessidades de todos os alunos ou alunas e que quer uns 
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quer outras, apenas por pertencerem a um determinado sexo, classe social, 

religião ou clube desportivo, não têm mais direitos do que outros/as.( Lock et 

al.,1999; Schwager,1997; Talbot, 1990) As diferenças biológicas são apontadas 

como a causa das diferenças de desempenho, assim como das diferenças de 

expectativas para os rapazes e raparigas. 

Quando um indivíduo se integra numa actividade supostamente 

característica do género oposto, pode ser recebido com estranheza. Pode 

mesmo ser alvo de discriminação verbal do tipo: “pareces uma menina”, 

“mariazinha” (no caso dos rapazes) ou “Maria-rapaz” (no caso das raparigas). 

Deve fazer parte do nosso entendimento que os géneros são simplesmente 

distintos e não opostos, de forma a que os alunos possam apresentar 

,comportamentos ditos masculinos e femininos no quotidiano.  

É necessário que os professores, em particular, examinem os 

programas, os conteúdos, as actividades, os métodos de ensino, os 

equipamentos e as condições, de forma a conciliarem as suas práticas com as 

necessidades dos seus alunos e alunas (Botelho Gomes et al. 2000). É 

importante que os professores evitem rotular as actividades de “femininas” ou 

“masculinas” (Siedentop, 1991).  

O currículo oculto compreende o conjunto de normas, valores, 

convicções que os professores não planeiam e que são transmitidos de forma 

não expressa aos alunos, através do clima de aprendizagem e do processo de 

ensino aprendizagem Bain (1985) e (Botelho Gomes et al. 2000). O currículo 

oculto refere-se a mensagens tácticas, silenciosas, à linguagem, escrita e 

falada, às normas e valores que se transmitem Dodds (1985). 

De acordo com o que foi dito anteriormente, ou seja, que a influência do 

currículo oculto é difícil de controlar, leva-nos a pensar, que os conteúdos do 

currículo oculto, contenham estereótipos de género. Pensamos que os 

estereótipos de género podem ser corrigidos se os professores reflectirem mais 

sobre as suas acções e planearem as suas aulas, de acordo com o que 

necessitam alunos e alunas, no sentido de atingir a equidade de género. Os 

professores precisam estar conscientes sobre como distribuem a atenção e de 
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assegurar que todos os alunos tenham oportunidades iguais de aprendizagem, 

bem como a mesma qualidade de aprendizagem. 

As diferenças biológicas são apontadas como a causa das diferenças de 

desempenho, assim como das diferenças de expectativas para os rapazes e 

raparigas. Existe na realidade das jovens, necessitarem mais do apoio da 

escola e do sistema educativo para entrar no mundo desportivo. As raparigas, 

ao contrário dos rapazes, não adquirem os conhecimentos e as técnicas, 

através da família, dos amigos, dos sectores comerciais e públicos, daí que  

por anúncios comerciais ou pelos pais, o que leva a que dependam da escola 

para adquirem esses comportamentos. ( Lock et al.,1999; Schwager,1997; 

Talbot, 1990)   

Quando nos referimos á prática desportiva de crianças e jovens, as 

pesquisas revelam que os grupos normalmente mais segregados são as 

raparigas (Hastie, 1999). No caso particular das raparigas, admitiu-se durante 

muitos anos que elas não gostavam da actividade física, argumentando-se que 

que sendo-lhes proporcionada uma oportunidade, elas não a agarrariam. Daí 

que, mais importante do que traçar níveis de competência, interessa ajudar o 

praticante a desenvolver níveis positivos de percepção da sua competência. 

Pensa-se que um conjunto de competências que os jovens devem adquirir, 

dentro do contexto desportivo, deverá ir de encontro aos pilares que sustentam 

uma verdadeira educação desportiva (Mesquita, 1994). Mediante este 

entendimento o Gira-Volei faz apelo á Equidade de oportunidades de prática, 

ao ser inclusivo, ser jogado, no mesmo terreno de jogo, com dimensões 

diferentes em função das idades e dos Níveis, com idades compreendidas 

entre os oito e os 16 anos, de ambos os sexos e por praticantes de morfologias 

diferentes.  

 

2.3- Fundamentação conceptual em que se baseia o projecto do 
Gira-Volei  

 
O modelo de educação desportiva tem uma sua preocupação extrema 

em diminuir os factores de exclusão, visa harmonizar a competição com a 

inclusão, procura equilibrar a oportunidade de participação e procura evitar que 
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a participação se reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos 

alunos menos dotados (Hastie, 1998). Um dos modelos teóricos em que se 

revê o Gira-Volei é precisamente o Modelo de Educação Desportiva, ao ser 

jogado, no mesmo terreno de jogo, com dimensões diferentes em função das 

idades e dos Níveis, com idades entre os 8 e os 16 anos, de ambos os sexos e 

por praticantes de morfologias diferentes e onde os atletas desempenham 

funções na organização das competições. 

 

  2.3.1.- O Modelo de Educação Desportiva (Siedentop,1994)  
 

 O Modelo de Educação Desportiva, comporta três importantes eixos 

basilares: permitir o desenvolvimento de desportistas competentes, literados e 

entusiastas. 

  Ser desportista competente, na medida que possui as habilidades 

suficientes, que lhe permite poder participar no jogo de forma satisfatória, 

compreende e executa a estratégia adequada à complexidade do jogo e é um 

jogador inteligente; Ser um desportista literado, significa que compreende os 

valores, as regras, rituais e tradições dos desportos e distingue a boa da má 

prática desportiva e Ser um desportista entusiasta, que possa participar e 

comportar-se de forma a preservar, proteger e elevar a cultura desportiva, 

estando filiado de forma autónoma e comprometido com a prática desportiva. 

 

Em conjugação com estes três eixos basilares, articulam-se os seguintes 

objectivos: 

 
Desenvolver habilidades e condição física específica para os 

desportos; 

Apreciar e estar disponível para executar estratégias de jogo; 

Participar num nível apropriado ao desenvolvimento dos alunos; 

Partilhar o planeamento e execução das experiências desportivas; 

Atribuir responsabilidades e poder de liderança; 

Trabalhar efectivamente com um grupo com objectivos comuns; 
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Apreciar rituais e convenções que dão ao desporto um sentido único e 

particular; 

Desenvolver a capacidade de tomar decisões razoáveis, face aos 

acontecimentos desportivos; 

Desenvolver e aplicar, conhecimentos de arbitragem e treino; 

Decidir envolver-se, voluntariamente, no desporto extra escolar; 

 

O Modelo de Educação Desportiva comporta seis características importantes, 

que lhe conferem uma identidade própria (Siedentop, 1994): 

 

►Festividade- cada evento desportivo devem ser festivo e permitir aos alunos 

participar livremente 

  

►Épocas - Uma época desportiva implica um período alargado no 

tempo, com um evento importante a fechar a mesma. 

 

►Filiação-  Os alunos associam-se em equipas e ai permanecem durante toda 

aépoca desportiva. Esta afiliação promove, os objectivos de desenvolvimento 

afectivo e social do modelo, permitindo aos membros de cada equipa a 

oportunidade para trabalharem em conjunto, na conquista de metas 

comuns, tomarem decisões em grupo, vivenciarem os sucessos e os fracassos 

e identificarem-se com um grupo, por si só 

 

►Eventos culminantes-  Uma época desportiva deve terminar com um evento 

importante a fechar a mesma. Pode assumir várias formas: torneios, 

competições por equipas, ou competições individuais. 

 

►Contexto desportivo-  É organizada uma calendarização formal das 

competições, permitindo a cada equipa e aos seus elementos, definirem 

objectivos a longo e a curto prazo e fornecer um fio condutor para orientarem a 

sua prática. 
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►Desempenho de outros papéis- Aos alunos é atribuído uma 

função activa, em determinados contextos da estrutura organizativa, como seja 

o desempenho de outros papéis inerentes à própria competição, tais como: 

arbitragem, o registo de resultados ou da performance dos atletas. 

 
2.4.-O Contributo do Gira-Volei na formação social e desportiva de   
crianças e jovens 

 
Os jogos desportivos ocupam um lugar de destaque nos programas de 

Educação Física nos mais diversos países, na Austrália, no Canadá, nos 

Estados Unidos, na Inglaterra Brooker, R. Et all (2000); Holt, N.L. et all (2002); 

Oslin, J. et all (1998); Capel, S., Katene, W. (2000). Os jogos desportivos 

colectivos (JDC) ocupam também um lugar de realce no dentro das actividades  

desportivas organizadas em que participam crianças e jovens. 
A aprendizagem dos procedimentos técnicos nos JDC e no Voleibol em 

particular, constitui apenas uma parte dos pressupostos necessários para a 

resolução dos problemas que o próprio jogo coloca, convidando os formadores 

a verem os JDC não apenas como meio de desenvolvimento de habilidades e 

capacidades, mas também de outras dimensões integradas na formação do 

jovem (Garganta, 1994). É pois de suma importância que na fase de iniciação o 

trabalho deva assentar primordialmente nos pressupostos (coordenativos) que 

permitem à criança, numa etapa inicial, aprender de forma consistente as 

habilidades técnicas específicas do Voleibol (Mesquita, 2003), e numa segunda 

etapa possuir um vasto campo exploratório para a aquisição dos fundamentos 

táctico-técnicos potenciados pela prática do jogo. 

 Mesquita (1998) afirma que nos JDC uma das tarefas mais difíceis 

consiste em estabelecer uma relação de compromisso entre a lógica didáctica 

e a lógica do jogo. A importância do jogo é determinante na formação da 

criança, como meio de transformar a necessidade de movimento em 

socialização, em exercício de trabalho cooperativo e meio de compreensão 

(Bento, 1993)., 

Os jogos desportivos colectivos ao promoverem o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades motoras, constituem um meio de formação 
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privilegiado, ao mesmo tempo que fomentam as relações sociais, base do 

saber estar em sociedade (Mesquita, 2002). Segundo Smith & Smoll (1996), o 

desporto também se encontra não raramente associado ao desenvolvimento 

das competências de liderança, auto-disciplina,cooperação, competitividade e 

auto-confiança, trazendo benefícios positivos a quem o pratica, quando 

orientado de forma qualificada. Como advoga Bento (2004: 54-55) “ Ora o 

desporto é pedagógico e educativo quando proporciona oportunidades para 

colocar obstáculos, desafios e exigências, para se experimentar, observando 

regras e lidando correctamente com os outros[...] quando cada um rende o 

mais que pode sem sentir que isso é uma obrigação imposta do exterior [...] É 

educativo quando não inspira vaidades vãs, mas funda uma moral do esforço e 

do suor, quando socializa crianças e jovens num modelo de pensamento e 

vida[...], assente no empenhamento e disponibilidade pessoais, o Desporto 

funciona como um pólo que realça os valores da cidadania e do trabalho em 

equipe, ao mesmo tempo em que combate frontalmente fenómenos destrutivos 

que caracterizam a nossa sociedade, Tais como droga, violência e 

criminalidade. Sobretudo porque ensina e comprova que todos podem fazer 

alguma coisa por si próprios “. 

Sob o ponto de vista da educação em geral, o Voleibol é um meio de 

educação e o seu conteúdo é matéria de ensino. O Voleibol no plano cognitivo, 

envolve o conhecimento da sinalética da arbitragem, marcação de pontos, 

compreensão de regras, tomadas de decisão e interpretação e apreciação 

destas (Berjaud, 1994). A participação e a cooperação são o sustentáculo do 

Voleibol e aprender a cooperar, desenvolvendo requisitos para tal, surge neste 

jogo de forma ímpar (Kessel,1991). 

O Voleibol os seus constrangimentos específicos e regulamentares e as 

suas elevadas exigências, do ponto de vista técnico, reclamam a aquisição de 

requisitos motores; os quais, por sua vez, fazem apelo às capacidades 

coordenativas e promovem uma maturação cognitiva (Mesquita, 2003). No 

Voleibol, constatamos que o jogo formal (6x6) praticado por quem ainda não 

domina os requisitos técnico-tácticos do Voleibol, comporta paragens 

constantes levando a poucas intervenções sobre a bola e onde se encontra um 
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fio condutor de jogo (Gonçalves, 1992). Dai, ser do domínio geral a assunção 

de que a prática do jogo formal ao nível da iniciação se constitui inadequada 

(Mesquita, 1995). “Tal constatação deve-se ao facto de a ruptura do jogo ser 

uma constante pela dificuldade de sustentar a bola no espaço aéreo, 

contactando a criança com a bola um número muito reduzido de vezes” 

(Mesquita, 1998b, p.157). O Voleibol não deve ser abordado pelo jogo formal, 

mas sim pelos jogos reduzidos e adaptados às capacidades e conhecimentos 

dos alunos( Rodrigues,1990). Para facilitar o jogo aos principiantes e a fim de 

lhes proporcionar uma maior experiência de sucesso, é possível modificar a 

estruturação do espaço de jogo, fazendo variar as dimensões do terreno de 

jogo e a altura da rede, pois estas implicam de modo decisivo o desenrolar do 

jogo e influenciam determinantemente a execução das exigências específicas 

do Voleibol (Kroger, 1988). 

As acções relacionadas com a prática desportiva são aquelas que tem 

apresentado maior resultado nos aspectos ligados á socialização, em especial 

no que se refere á criação de novos modelos para a prevenção e tratamento 

dos danos nas crianças e adolescentes, causados pelos problemas sócio - 

económicos.  

Assim, em 1999 surge o projecto  de iniciação do Voleibol cujo grande 

objectivo é educar e socializar os jovens dos 8 aos 16 anos através da 

actividade física e desporto. Este projecto foi iniciado pela Federação 

Portuguesa de Voleibol, entidade máxima da modalidade no país, tendo 

traçado os seguintes objectivos deste projecto: 

 

- Contribuir para o desenvolvimento global e harmonioso dos jovens, nas 

facetas física, intelectual, emocional e social, assim como a sua formação 

cívica 

- Proporcionar oportunidades de prática orientada do Voleibol promovendo a 

cooperação e a competição com lealdade 

- Fomentar relações pessoais com colegas, treinadores, árbitros e todos os 

agentes desportivos 
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- Iniciar as crianças na competição com o intuito de captar e orientar os jovens 

praticantes para o desporto federado 

O projecto Gira - Volei com o fim de educar e  socializar e preocupado 

com a aprendizagem do voleibol de uma forma mais alegre, simples e atractiva, 

adoptou o sistema de jogo 2x2 (dois contra dois) como uma forma. 

metodológica de iniciação simplificado e adaptado ás necessidades das 

crianças, tendo como base a formação lúdica, adequando algumas regras de 

jogo, como por exemplo: o espaço de jogo, o peso da bola, a altura da rede e 

outras regras direccionadas a esta faixa etária.  

Como focamos anteriormente, quando falamos nas características do 

“jogo” em si através da sua força atractiva e complexidade psicomotora, esta 

actividade contribui para o desenvolvimento físico, social, intelectual e 

emocional da criança, tendo em conta o espírito desportivo, a cooperação, o 

fair-play e a competição saudável entre as crianças e os jovens que a praticam. 

O Gira-Volei está presente em todos os Distritos do País. Actualmente, 

com mais de 4000 centros em actividade, envolvendo muitos milhares de 

crianças e jovens. Devido ao grande crescimento do projecto Gira-Volei a 

Federação Portuguesa de Voleibol já tem um conjunto alargado de técnicos da 

área do desporto, por todo o país com a função de coordenar e dinamizar a 

modalidade. As escolas que são Centros Gira-Volei tem a particularidade de 

serem as únicas devidamente apetrechadas para o ensino do voleibol 

direccionadas para crianças e jovens em Portugal. 

Assim sendo podemos dizer que o Gira-Volei transcende ao que muitos 

pensam ser somente um projecto desportivo.  

O Gira-Volei tem um papel determinante, na forma como define a 

abordagem do jogo, sem deixar de contemplar a estrutura basilar do jogo de 

Voleibol e ao mesmo tempo constitui uma forma divertida da prática desportiva, 

promovendo a obtenção de êxito, o prazer de jogar e a vivência de outros 

papéis adjacentes ao jogo. No plano social as regras do Gira-Volei, impelem 

para a participação de todos os jogadores, fomentam o sentido de cooperação 

não havendo a possibilidade de agarrar a bola e haver ruptura do jogo, 

provocada pela queda da bola. O sucesso individual é também o sucesso da 



 

 16

equipa. Apela á comunicação verbal e gestual no desenrolar das acções de 

jogo, visto o jogo ser jogado num campo de área reduzida e promove que o 

aluno contacte com a bola um maior número de vezes. Promove uma elevada 

solicitação das capacidades coordenativas, ao ser jogado apenas por dois 

jogadores em todo o espaço de jogo, com a adopção da forma de jogo 

reduzido de 2x2. O facto do jogador ter que intervir activamente em todas as 

jogadas, aumenta, não só, a sua vigilância perante os sinais pertinentes do 

jogo, como desenvolve ainda as competências motoras específicas, de acordo 

com a sua estrutura funcional (Mesquita, 1998) 

  O Gira-Volei possui elevada valência pedagógica e formativa ao 

incentivar e ao incrementar a autonomia e a responsabilização na participação 

dos praticantes, ao considerar o jogo como o “motor” de toda a actividade e ao 

incentivar a cooperação. 

As condições favoráveis para que a criança, aplique as habilidades 

técnicas em condições situacionais que comportam em si os ingredientes do 

jogo formal, estão assim criadas. 

Dois níveis de prática são adoptados: 

O nível I, onde o jogo decorre em campos com a dimensão que varia 

entre os 16 e os 36 metros quadrados e altura da rede variável (2,00 m – 2,24 

m), em conformidade com a idade dos praticantes e é permitido 

exclusivamente o toque de dedos. 

O Nível II, jogado em campos de 36 metros quadrados, com a altura da 

rede nos 2,24 metros, apenas destinado aos atletas entre os 13 e os 16 anos 

de idade, onde já é permitido a utilização de todos os fundamentos técnicos. 

No jogo do Gira-Volei, a competição é modelada, com a introdução de 

adaptações ao nível técnico e regulamentar. Os jogos, têm uma duração de 10 

minutos e decorrem de forma consecutiva. Nos tempos de espera, estão 

previstas actividades de lazer não só para que as crianças continuem 

ocupadas mas também para que se divirtam. Ao longo de seis meses existem 

encontros locais entre núcleos de Gira-Volei da mesma área, sendo 

promovidos por cada centro sempre que o solicitarem. Os encontros Municipais 

decorrem de Janeiro a Março e os encontros Regionais entre os meses de 
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Março e Maio. Em Junho, culmina a época desportiva onde é realizado o 

encontro Nacional e se assiste a um encontro altamente festivo. Os membros 

de cada equipa têm a oportunidade de trabalharem em conjunto com vista a 

alcançar metas comuns, tomarem decisões em grupo, vivenciando tanto os 

sucessos como os fracassos e criarem uma identificação com um grupo. A 

todos os intervenientes é facultada a oportunidade de desempenhar papéis 

diferenciados tais como: arbitrar jogos; marcação de jogos; registar os 

resultados e divulgar os eventos onde estiveram presentes, escrevendo no 

jornal escolar ou do clube. 

  A possibilidade de proporcionar ao praticante a vivência de experiências 

substantivas e plurais, imbuídas de significado, é apontada como um dos 

maiores desafios do professor de educação física e do treinador na sociedade 

actual (Rink, 2001; Siedentop, 1999). 

 Ao basear-se no planeamento por épocas desportivas, ao fomentar a co-

participação e a co-responsabilização dos seus praticantes, o desempenho de 

diferentes papeis adjacentes ao próprio jogo e ao promover junto dos 

praticantes a afiliação a um projecto comum, o Gira-Volei apresenta 

características funcionais que se filiam no modelo de educação desportiva de 

Siedentop (1987; 1994).   

 Assim sendo podemos dizer que o Gira-Volei transcende ao que muitos 

pensam ser somente um projecto desportivo. Na realidade o “Gira-Volei é um 

projecto social que utiliza o desporto como ferramenta para educar e socializar 

as crianças, cumprindo assim o dever da constituição Portuguesa, o desporto é 

um direito de todos" (AVP; 2008). 

 

 

3- Metodologia 
 

 3.1.- Amostra 
 
 A nossa amostra é composta por 144 102 atletas, 75 206 do género 

masculino e 68 896 do género feminino, filiados em 15 Associações de Voleibol 
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e 5 delegações da Federação portuguesa de Voleibol, participantes no Gira-

Volei desde as épocas de 2000/2001 a 2007/08.  

. 

3.2.- Procedimentos da recolha de dados 

 
Para iniciar este estudo, foi necessário contactar com as seguintes 

instituições: Federação Portuguesa de Voleibol e Associação de Voleibol do 

Porto, portadoras dos dados que pretendíamos consultar. 

Para isso, efectuaram-se ofícios dirigidos aos Ex.mo Senhor Presidente da 

FPV e Ex.mo Senhor Presidente da AVP, no sentido de apresentar os 

objectivos do nosso trabalho e solicitar os dados pretendidos às suas 

instituições, para concretizarmos as nossas intenções. 

Após o aval de ambos os presidentes, estabelecemos contactos com os 

quadros técnicos dessas instituições que nos cederam de forma rápida e 

cordial os dados pretendidos por nós. Estes foram-nos cedidos via email e por 

contacto telefónico pela AVP e pela FPV, na nossa deslocação à sede da 

mesma, onde nos foi cedida toda a informação através de ficheiros informáticos 

no formato Excel e também por contacto telefónico. 

 
3.3.- Procedimentos na análise de dados 
Após a recolha dos dados procedemos ao seu tratamento, o que foi 

efectuado através da Análise Estatística Descritiva (percentagens e 

frequências). Para tal consideramos para estudo atender a: 

 

- Número de atletas femininos e masculino por época e por escalão 

- Número de atletas por época e por centro 

- Número de Centros por: Associação de Voleibol; Regiões  Litorais e 

Interiores e Ilhas dos Açores e da Madeira 

 

Os dados foram tratados através do programa informático Excel 2003. 
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O computador que utilizámos foi um PC da Marca Sony-VaioVGN-

FZ19VN, e a impressão do estudo foi efectuada por uma impressora da Marca 

Epson Stylus CX7300/DXT400. 

 

 
4- Apresentação e discussão dos resultados 
 
  4.1.- Apresentação dos resultados 
 

A apresentação de resultados, aparece sob a forma de gráficos divididos pelos 

diferentes dados que tivemos em conta. Os dados cedidos pela FPV, 

relativamente aos escalões de Gira-Volei, aparecem já incluídos nos escalões 

de Minis ( 8-10 anos), Infantis (13 anos), Iniciados ( !4 anos) e Juvenis( 15 e 16 

anos). Assim, apresentamos um gráfico para cada escalão. Os gráficos de I a 

IV dizem respeito ao número total de atletas, femininos e masculinos nos 

escalões de Minis, Infantis, Iniciados e Juvenis. Os gráficos seguintes 

demonstram o número de atletas por época e por Associação de Voleibol e 

Delegações da Federação Portuguesa de Voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20

 4.1.1- Resultados do número total de atletas, femininos e 
masculinos nos escalões de Minis, Infantis, Iniciados e Juvenis, entre as 
épocas de 2000/01 e 2007/08 
 
QUADRO 1 - Número de Atletas do escalão Minis por épocas e por género 

ESCALÃO MINIS 
Época Nº Atletas Femininos Nº Atletas Masculnos Total Atletas/ano 

2000/2001 1.773 1.968 3.741

2001/2002 3.333 3.794 7.127

2002/2003 3.763 4.138 7.901

2003/2004 8.663 9.656 18.319

2004/2005 9.389 9.892 19.281

2005/2006 9.692 10.210 19.902

2006/2007 12.579 13.402 25.981

2007/2008 14.077 14.692 28.769

Total Atletas 63.269 67.752 131.021
 

 

Podemos aferir que na FPV, entre as épocas de 2000/01 e 2007/08 no 

escalão minis do Gira-Volei o número total de atletas foi de 131.021 atletas, 

sendo 67.752 do género masculino e 63.269 género feminino, predominando o 

primeiro género. Esta situação verificou-se em todas as épocas neste escalão 

etário. Também podemos constatar que nas épocas 2006/07 e 2007/08 se 

salientam o maior número de atletas inscritos.. É ainda de referir o aumento 

que houve no número total de atletas entre as épocas de 2003/04 e 2004/05 e 

entre 2006/07 e 2007/08. Relativamente ao número total de atletas, registou-se 

um maior número de atletas masculinos  

 Em termos de número total de atletas, registou-se um maior número de 

atletas masculinos  

 

 

 

 

 



 

 21

QUADRO 2 - Número de Atletas do escalão Infantis por épocas e por género 

ESCALÃO INFANTIS 

Época 
Nº Atletas 
Femininos 

Nº Atletas 
Masculinos Total Atletas/ano 

2000/2001 100 152 252
2001/2002 52 76 128
2002/2003 34 80 114
2003/2004 171 187 358
2004/2005 245 616 861
2005/2006 312 410 722
2006/2007 584 473 1.057
2007/2008 1155 1269 2.424
Total Atletas 2.653 3.263 5.916
 

Na FPV, entre as épocas de 2000/01 e 2007/08 no escalão Infantis do 

Gira-Volei o número total de atletas foi de 5 916 atletas, sendo 3 263 do género 

masculino e 2 653 do género feminino, predominando o primeiro género. Esta 

situação verificou-se em todas as épocas neste escalão etário, excepto na 

época de 2006/2007 em que houve o inverso. A este facto poderemos associar 

a idade em que as atletas do sexo feminino, são bastante influenciáveis pelas 

amigas para a escolha de praticar desporto. Também podemos constatar que 

da época 2004/05 para 2005/06 houve um decréscimo acentuado do número 

de atletas infantis masculinos. Pensamos que poderá ter havido a oportunidade 

de praticarem outra modalidade e consequentemente não se inscreverem no 

Gira-Volei. Também é de salientar, que ao contrário do que se passou no 

escalão de minis, cujo número de atletas cresceu sempre ao longo das épocas, 

no escalão de infantis feminino houve um decréscimo entre as épocas de 

2000/01 e 2002/03 e no escalão de infantis masculino entre as épocas de 

2000/01 e 2001/2003 e na época de 2004/05 para a época de 2005/06.  
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QUADRO 3 - Número de Atletas do escalão Iniciados por épocas e por género 

ESCALÃO INICIADOS 

Época Nº Atletas Femininos Nº Atletas Masculinos Total Atletas/ano 

2000/2001 53 76 129

2001/2002 106 186 292

2002/2003 76 137 213

2003/2004 142 258 400

2004/2005 219 291 510

2005/2006 269 367 636

2006/2007 395 428 823

2007/2008 641 712 1.353

Total Atletas 1.901 2.455 4.356
 

 

No escalão de Iniciados, houve um decréscimo do número de atletas, 

tanto no feminino como no masculino, da época de 2001/02 para a época de 

2002/2003.Pensamos que este facto se pode dever à mudança dos corpos 

docentes de um ano para o outro. Nas restantes épocas o número de atletas 

cresceu, sendo que o maior aumento se deu entre as épocas de 2006/07 e 

2007/08. Em relação ao número total de atletas, registou-se um maior número 

de atletas masculinos. do que femininos  
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QUADRO 4 - Número de Atletas do escalão Juvenis por épocas e por género 

ESCALÃO JUVENIS 

Época 
Nº Atletas 
Femininos 

Nº Atletas 
Masculinos Total Atletas/ano 

2000/2001 10 36 46

2001/2002 26 70 96

2002/2003 39 115 154

2003/2004 54 109 163

2004/2005 120 189 309

2005/2006 199 324 523

2006/2007 315 421 736

2007/2008 310 472 782

Total Atletas 1.073 1.736 2.809
 

 

Neste escalão, houve um aumento do número total de atletas entre as 

épocas de 2000/01 e 2007/08. Nas atletas femininos, houve um ligeiro 

decréscimo (5 atletas) entre a época de 2006/07 e 2007/08. As épocas entre as 

quais se deu um maior aumento do número de atletas, foram entre 2005/2006 

e 2006/07. Em relação ao número total de atletas, registou-se um maior 

número de atletas masculinos  
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QUADRO 5 - Número de Atletas de todos escalões por épocas e por género 

Total Atletas 

Época 
Nº Atletas 
Femininos Nº Atletas Masculnos Total Atletas/ano 

2000/2001 1.936 2.232 4.168
2001/2002 3.517 4.126 7.643
2002/2003 3.912 4.470 8.382
2003/2004 9.030 10.210 19.240
2004/2005 9.973 10.988 20.961
2005/2006 10.472 11.311 21.783
2006/2007 13.873 14.724 28.597
2007/2008 16.183 17.145 33.328
Total Atletas 68.896 75.206 144.102

 
Podemos constatar através da análise do Quadro 5, que em todas as 

épocas se registou um maior número de atletas masculinos do que atletas 

Femininos. O número total de atletas femininos aumentou de 1 936 na época 

de 200/2001, para 16.183 na época de 2007/08 e relativamente aos atletas 

masculinos aumentou de 2 232 na época de 200/2001 para 17 145 atletas, na 

época de 2007/08. O número total de atletas por ano também aumentou, 

contando na época de 2000/01 com 4 168 atletas, passando para 33 328 

atletas na época de 2007/08. 

Como podemos constatar, existem mais atletas masculinos do que 

femininos.  

Em síntese, podemos constatar que em relação ao número total de 

atletas, nos escalões de Minis e de Juvenis, houve um aumento do número de 

atletas entre as épocas de 2000/01 e 2007/08. No escalão de Iniciados houve 

uma diminuição entre 2001/02 e 2002/2003 e a partir desta época, houve 

sempre um aumento do número de atletas. No escalão de Infantis houve um 

decréscimo do número de atletas entre as épocas de 2000/2001 e 2002/2003 

que se repetiu entre as épocas de 2004/05 e 2005/06. Pensamos que estas 

variações de época para época provavelmente terão a haver com políticas 

camarárias que em função dos seus objectivos, podem apostar mais num ano 

na massificação desportiva e noutros anos, dirigindo-se mais para qualidade. 
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Pensamos também que pode haver alterações no número de atletas em 

determinados escalões, devido à mudança de escola, tanto de Professores 

responsáveis pelos centros de Gira-volei, como dos próprios alunos. Da época 

de 2003/04 até à época de 2007/08 vemos que houve um aumento do número 

de atletas com a excepção do escalão de Infantis entre as épocas de 2004/05 e 

2005/06. Atentos que estamos à evolução do Gira-Volei, pensamos que este 

aumento do número de atletas inseridos no projecto, se poderá dever ao facto 

de desde 2003/04 existir um grupo de técnicos na FPV e nas Associações de 

Voleibol, a trabalhar a tempo inteiro no projecto Gira-Volei. 

O escalão de Minis é o que apresenta um maior número de atletas 

inscritos (131 021). Pensamos que se poderá explicar pelos objectivos de filiar 

desde cedo os atletas nesta modalidade. 

Podemos ainda verificar que em relação ao número total de atletas e em 

todos os escalões, há um maior número de atletas masculinos (75 206), do que 

atletas femininos( 68 896), sendo a diferença de 6 310 atletas masculinos mais 

do que atletas femininos. Este facto deixa-nos com a questão: se há mais 

raparigas do que rapazes e se o Voleibol foi visto tantos anos como uma 

modalidade dita feminina, porque existem mais rapazes do que raparigas no 

Gira-Volei?  

Pensamos que uma explicação que podemos dar, como já dissemos, 

anteriormente na Revisão da Literatura, o termo igualdade de oportunidades 

não significa por si só, igualdade de acesso a algo. Oportunidade refere-se à 

liberdade e à possibilidade real de realizarmos os nossos desejos e 

convicções. O facto de estarmos inseridos numa sociedade que ainda é 

tradicionalista, em que aos pais deixam mais facilmente os rapazes aderirem a 

um prática desportiva e onde a oferta desportiva é predominantemente para o 

género masculino (Marivoet, 2002) pode também explicar esta diferença. 

Os resultados constatados relativamente à equidade de géneros, não 

vão ao encontro dos objectivos propostos pela Federação Portuguesa de 

Voleibol. 
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4.1.2.- Resultados do número total de atletas inscritos por época e 
por Associação e Delegações de Voleibol da Federação Portuguesa de 
Voleibol. 
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GRÁFICO 1- Número de atletas inscritos por época na Associação de Voleibol de 
Aveiro 
 

 A Associação de Voleibol de Aveiro aderiu ao projecto em 2002/03, com 

a inscrição de 44 atletas, tendo aumentado em grande número na época 

seguinte para 159. Na época 20004/05 regista 100 atletas aumentando para 

107 atletas na época seguinte. Em 2006/07 registou o maior número de atletas 

inscritos de todas as épocas com 208 atletas. Desta época para a de 2007/08, 

verificou-se uma descida abrupta no número de atletas inscritos, passando a 

ter 68, menos 140 atletas do que na época anterior. 
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GRÁFICO 2- Número de atletas inscritos por época na Associação de Voleibol de 
Beja 
 

 Esta associação começou com 51 atletas inscritos passando para um 

número completamente superior na época 2001/02, com 1 841 atletas inscritos. 

Na época seguinte baixou para 684 atletas, tendo passado novamente para um 

número muito superior, com 5 243 atletas na época de 2003/04, registando-se 

com mais 4 559 atletas do que na época anterior. Nas duas épocas seguintes 

baixou para 4 383 e 3 555 atletas, respectivamente. Sobe novamente em 

2006/07, com 4 828 atletas. Nesta Associação na época de 2007/08 atingiu o 

maior número de atletas inscritos com 6 116. 
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GRÁFICO 3- Número de atletas inscritos  por época na Associação de Voleibol de  
Coimbra 

 

Esta associação na época de 2000/01 começou com 255 atletas, 

passando gradualmente para 263,297 e 293 atletas nas três épocas seguintes. 

Na época de 2004/05, registou a maior subida em relação à anterior, tendo 

inscritos 1 137 atletas. Atinge o maior número em 2005/06 com 1 455 atletas, 

registando uma descida nas duas épocas seguintes  
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GRÁFICO 4- Número de atletas  inscritos por época da Associação de Voleibol de 
Évora 

 A A.V.E. inscreveu 29 atletas na época de 2000/01, 
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nas duas épocas seguintes inscreveu 50 atletas e 31 atletas. Na época de 

2003/04 registou uma grande subida, tendo inscritos 143 atletas, sendo que na 

época de 2004/05 atinge o maior número, com a inscrição de 154 atletas. Nas 

duas épocas seguintes baixou para números idênticos, 62 atletas em 2005/06 e 

61 atletas em 2006/07, voltando a subir para 128 atletas inscritos na época de 

2007/08. 
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GRÁFICO 5- Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol da 
Guarda 

 

Nas épocas de 2000/01, 2001/02 e 2002/03, inscreveu 124, 122 e 124 

atletas, respectivamente. Nas duas épocas seguintes subiu para 302 e 312 

atletas inscritos. Em 2005/06 baixou para 266 atletas, voltando a subir em 

2006/07 com 319 atletas e em 2007/08 atinge o maior número com 367 atletas 

inscritos. 
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GRÁFICO 6- Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol da 
Ilha de Sta. Maria 

Esta Associação aderiu ao projecto Gira-Volei na época de 

2003/04 com 94 atletas inscritos. Atinge na época seguinte o maior 

número de atletas, com 133 inscritos. Na época de 2005/06 desceu para 

100 alunos inscritos voltando a descer na época seguinte com 54 

atletas. Na época de 2007/08 sobe novamente e inscreveu 76 atletas. 
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GRÁFICO 7 - Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol da 
Ilha Terceira 

A Associação de Voleibol da Ilha Terceira começou por inscrever 
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37 atletas em 2000/01 e foi aumentando nas três épocas seguintes 

chegando a 2003/04 com 205 atletas inscritos. Nas duas épocas a 

seguir, desce para 169 e 144 atletas. Tem uma subida nas épocas de 

2006/07 com 187 atletas e em 2008/09 atinge o maior número de 

inscrições, com 248 atletas inscritos.  
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       GRÁFICO 8 - Número de atletas inscritos  por época da Associação de Voleibol de 
Lisboa 

  

Em 2000/01 a A.V.L. inscreveu 143 atletas, subindo nas épocas 

seguintes até 2003/04 em que atingiu o número de 1 075 atletas inscritos, o 

maior número entre todas as épocas. Na época seguinte desce para 574 

inscrições e volta a descer para 419 atletas inscritos, na época de 2005/06. 

Volta a subir nas duas épocas seguintes, chegando à época de 2007/08 com 

919 atletas inscritos.  
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GRÁFICO 9 - Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol de Leiria 

 A A.V.Leiria adere ao projecto Gira-Volei na época de 2002/03 com a 

inscrição de 83 atletas. Nas duas épocas seguintes sobe e em 2004/05 atinge 

o maior número de atletas inscritos, com 442 atletas. Desce em 2005/06 e 

2006/07, registando nesta época, 136 atletas. Na época de 2007/08 inscreveu 

172 atletas. 
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GRÁFICO 10 - Número de atletas inscritos  por época da Associação de Voleibol da 
Madeira 

Esta Associação em 2001/02 começa com 22 atletas inscritos e com 26 
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na época seguinte. Em 2003/04 não teve inscrições, voltando a ter 58 atletas 

inscritos na época seguinte. Em 2005/06 aumenta para 120 atletas inscritos 

atingindo o seu máximo, no entanto, na época seguinte desce para 4 atletas 

inscritos. Em 2007/08 volta a subir e inscreve 96 atletas. 
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GRÁFICO 11 - Número de atletas inscritos  por época da Associação de Voleibol do 
Porto. 

 

 A Associação de Voleibol do Porto em 2000/01 teve inscritos, 2 411 

atletas. Veio sempre a aumentar o número de atletas e em 2004/05 passa as 

10 000 inscrições, tendo registado 10 661 atletas. Continuou a aumentar nas 

épocas seguintes, tendo ultrapassado as 20 000 inscrições em 2007/08 com  

20 965 atletas inscritos. 

 

 

 

 



 

 34

A.V.S.M.

396

376

457

278

329

371

154

37

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

Ép
oc

as

Nº Atletas

Nº Atletas

 
GRÁFICO 12 - Número de atletas inscritos  por época da Associação de Voleibol de 
S.Miguel 

Na época de 2000/01, esta Associação inscreveu 37 atletas passando 

para 371 atletas inscritos em 2002/03. Desce nas duas épocas seguintes e 

volta a subir em 2005/06, inscrevendo 457 atletas, atingindo o seu máximo. Em 

2006/07 inscreveu 376 atletas e na época de 2007/08, teve 396 atletas 

inscritos. 
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GRÁFICO 13 - Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol de Viseu 

Esta Associação começou com 191 atletas inscritos, passando na  
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época de 2001/02 para 312 atletas inscritos. Desceu na época seguinte, 

para 293 inscrições. Voltou a aumentar em 2003/04 e desde essa época tem 

vindo sempre a subir o número de atletas inscritos, tendo na época de 2007/08, 

1 251 atletas inscritos. 
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GRÁFICO 14 - Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol de 
Coimbra 
 

  Na época de 2000/01, esta associação inscreveu 498 atletas descendo 

para 403 atletas inscritos na época seguinte. Aumentou o número de atletas 

inscritos, passando a ter 1 110 na época de 2004/05. Baixou para 342 atletas 

na época seguinte e voltou a aumentar o número de atletas inscritos até à 

época de 2007/08, com 568 atletas. 
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GRÁFICO 15 - Número de atletas inscritos por época da Associação de Voleibol de Vila 
Real 

 Em 2000/01, esta associação inscreveu 149 atletas e nas duas épocas 

seguintes baixou para 34 atletas inscritos. Na época de 2003/04 aumenta para 

353 atletas inscritos. Baixa para 105 atletas, na época de 2004/05 e volta a 

aumentar nas duas épocas seguintes, ficando com 642 atletas inscritos em 

2006/07. Na época de 2007/08, inscreveu 543 atletas. 
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GRÁFICO 16 - Número de atletas inscritos por época na Delegação da Federação     
Portuguesa de Voleibol em Beja. 
 

Nesta Delegação foram inscritos na época de 2003/04, 121 atletas,  
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Tendo vindo a baixar o número de inscrições ao longo das restantes épocas, 

ficando na época de 2007/08 com 56 atletas inscritos. 
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GRÁFICO 17 - Número de atletas por centro e por época na Delegação da Federação     
Portuguesa de Voleibol em Castelo Branco 

 Nesta Delegação foram inscritos na época de 2004/05, 37 atletas tendo 

aumentado para 59 atletas inscritos na época de 2005/06. Nas duas épocas 

seguintes baixou o número de inscrições, chegando à época de 2007/08 com 

14 atletas inscritos. 
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GRÁFICO 18 - Número de atletas por centro e por época na Delegação da Federação     
Portuguesa de Voleibol de Portalegre 

 Na época de 2003/04, foram inscritos 112 atletas passando a 120 na 
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 na época seguinte. Na época de 2005/06 baixou para 48 atletas 

inscritos, aumentando na época seguinte para o maior número de atletas 

inscritos nesta delegação, 145 atletas. Na época de 2007/08, baixou para 122 

atletas inscritos 
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GRÁFICO 19 - Número de atletas por centro e por época na Delegação da Federação     
Portuguesa de Voleibol em Santarém. 
 

 Esta Delegação na época de 2003/04, começou com 367 alunos 

inscritos, baixando na época seguinte e não tendo inscrições na época de 

2005/06. Na época seguinte, 2006/07 foram inscritos 26 atletas e na época de 

2007/08 não tiveram inscrições. 
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GRÁFICO 20 - Número de atletas por centro e por época na Delegação da Federação     
Portuguesa de Voleibol em Bragança 
 

 Nesta Delegação, na época de 2000/01 foram inscritos 47 atletas, 

aumentando par 67 na época seguinte. Baixou o número de atletas inscritos na 

época de 2002/03, para 53 atletas e aumentou par 300 atletas inscritos na 

época de 2003/04. Volta a aumentar na época de 2004/05 para 461 atletas 

inscritos e na época seguinte volta a baixar para 212 atletas inscritos. Nas 

épocas seguintes aumenta o número de atletas inscritos, chegando à época de 

2007/08 com 669 atletas inscritos. 
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4.2. Resultados do número total de atletas por Associação e Delegações de Voleibol por época. 
 
QUADRO 6: Número total de atletas por Associação e Delegações de Voleibol por época 
  Épocas 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
    Nº Atletas 

TOTAL 

A.V.A 0 0 44 159 100 107 208 68 686 
A.V.B. 51 1841 684 5243 4383 3555 4828 6116 26701 
A.V.C. 255 263 297 293 1137 1455 1399 1344 6443 
A.V.E. 29 50 31 143 154 62 61 128 658 
A.V.G. 124 122 124 302 312 266 319 367 1936 
A.V.I.S.M. 0 0 0 94 133 100 54 76 457 
A.V.I.T 37 65 151 205 169 144 187 248 1206 
A.V.L. 143 190 246 1075 574 419 872 919 4438 
A.V.Leiria 0 0 83 336 442 249 136 172 1418 
A.V.M. 0 22 26 0 58 120 4 96 326 
A.V.P. 2411 3791 5485 8780 10661 13283 17931 20965 83307 
A.V.S.M. 396 376 457 278 329 371 154 37 2398 
A.V.V. 191 312 293 356 523 823 944 1251 4693 
A.V.V.C. 498 403 734 907 1110 342 431 568 4993 
A.V.V.R. 149 118 34 353 105 203 642 543 2147 
D.F.P.V.B. 47 67 53 300 461 212 495 669 2304 
D.F.P.V.Beja 0 0 0 121 111 65 63 55 415 
D.F.P.V.C.B. 0 0 0 0 37 59 43 14 153 
D.F.P.V.P. 0 0 0 112 120 48 145 122 547 
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D.F.P.V.S. 0 0 0 367 24 0 26 0 417 
 
 

TOTAL 4168 7643 8382 19240 20961 21783 28597 33328 144102 
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Através da observação da seguinte tabela podemos constatar que a 

Associação de Voleibol do Porto é, de forma notória, a associação com 

maior número de atletas (83307) ao longo das épocas desde 2000/2001 a 

2007/2008. Segue-se a associação de Braga, com 26701 atletas e a de 

Coimbra com 6443 atletas. 

Ao longo das épocas verifica-se que de uma forma geral existe um 

aumento de número atletas inscritos por associação e por época. Contudo, 

em algumas associações e em determinadas épocas, o número de atletas 

oscila. Tal situação pode-se verificar na Associação de Voleibol de Braga, 

na qual o número de atletas varia de forma aleatória.  

A Associação de Voleibol de Viana do Castelo na época 2004/2005 

alcança o maior número de atletas inscritos (1110), diminuindo de forma 

abrupta (342 atletas) na época 2005/2006, oscilando nas épocas 

seguintes. Esta situação também se verifica na Delegação de Bragança. 

A Associação de Voleibol do Porto destaca-se pelo seu crescimento 

sólido e gradual no número de atletas inscritos ao longo de todas as 

épocas. Este crescimento também é evidenciado na Associação de 

voleibol de Viseu, embora com números de atletas inscritos menos 

expressivos. 

A Associação de Voleibol de Santarém afirma-se como uma 

excepção, uma vez que, na época 2003/2004, apresenta um número de 

367 atletas, inscritos pela primeira vez, seguindo-se uma diminuição 

drástica nas restantes épocas. 

Na época 2003/2004, em todas as Associações, à excepção das 

Associações de Voleibol da ilha da Madeira, São Miguel e de Coimbra, 

existe um incremento de atletas nessa mesma época. 

 

A Associação de Voleibol do Porto apresenta uma realidade diferente 

das outras associações. Pensamos que, esta diferença, se deve ao facto 

de apresentar uma equipa de técnicos dedicados, quase exclusivamente, 

ao projecto Gira-Volei. Por outro lado, esta associação foi pioneira na 
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adesão ao projecto Gira-Volei no ano de 1999 o que proporcionou um 

maior ímpeto de desenvolvimento. 

Em relação à Associação de Voleibol de Braga, pensamos que o 

elevado número de atletas inscritos, poderá estar relacionado com a 

ligação entre o Desporto Escolar e o Desporto Federado. Deste modo, 

existe continuidade entre o trabalho desenvolvido na escola e o Desporto 

nos clubes, uma vez que os jovens são encaminhados nesse sentido. Face 

a esta situação podemos afirmar que é importante uma articulação 

coerente entre a escola e os clubes.  

Relativamente às oscilações verificadas estas poderão ser derivadas 

de um ciclo de formação e de transição da escola para o clube. 

Na época 2004/2005, nas associações de Voleibol de Viana do 

Castelo e de Bragança verifica-se um incremento de atletas inscritos 

seguindo-se de uma diminuição abrupta possivelmente devido a políticas 

camarárias que em determinados anos apostam na divulgação do projecto 

e massificação do número de atletas e em anos posteriores investem não 

em número mas sim na procura de qualidade de praticantes. Um outro 

factor relevante para esta situação poderá ser a deslocação de corpos 

docentes que poderiam estar responsáveis pelo projecto Gira-Volei e nos 

anos seguintes não existir continuidade. A Associação de Voleibol de 

Santarém poderá ser um exemplo flagrante desta situação. 

Por último, na época 2003/2004, o aumento de atletas inscritos poderá 

ser devido à entrada de técnicos a trabalhar a tempo inteiro na Federação 

Portuguesa de Voleibol podendo, assim, desenvolver de forma mais 

consistente o projecto Gira-Volei a nível nacional.  
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4.3.- Resultados do número total de Centros por Associação e Delegações de Voleibol da Federação Portuguesa de 
Voleibol por época, nas Regiões Litoral, Interior e Ilhas 
QUADRO 7: Número total de Centros por Associação e Delegações de Voleibol da Federação Portuguesa de Voleibol por época, nas Regiões Litoral, 

Interior e Ilhas. 

 Época 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
   Nº de Centros por Associações e Delegações de Voleibol 

TOTAL 

A.V.A 0 0 3 0 6 5 14 4 32 
A.V.B. 3 65 38 0 49 118 62 184 519 
A.V.C. 8 10 12 0 31 8 40 35 144 
A.V.E. 1 4 2 0 9 0 3 6 25 
A.V.G. 4 6 3 0 8 1 8 7 37 
A.V.I.S.M. 0 0 0 5 0 0 5 5 15 
A.V.I.T 3 6 18 0 17 0 13 13 70 
A.V.L. 4 8 15 0 20 8 46 46 147 
A.V.Leiria 0 0 4 0 13 3 4 5 29 
A.V.M. 0 2 2 0 2 5 1 5 17 
A.V.P. 320 328 203 356 385 457 568 489 3.106 
A.V.S.M. 2 10 19 0 20 22 14 18 105 
A.V.V. 4 19 21 0 41 40 53 55 233 
A.V.V.C. 15 28 41 0 38 5 11 4 142 
A.V.V.R. 3 5 2 0 1 5 29 18 63 
D.F.P.V.B. 3 3 3 0 18 6 13 16 62 
D.F.P.V.Beja 0 0 0 0 5 2 2 1 10 
D.F.P.V.C.B. 0 0 0 0 1 1 2 1 5 
D.F.P.V.P. 0 0 0 0 3 3 3 4 13 A
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D.F.P.V.S. 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

LITORAL 350 439 312 356 529 601 741 762 4090 

INTERIOR 15 37 35 0 100 61 118 113 479 

R
EG

IÕ
ES

 

ILHAS 5 18 39 5 39 27 33 41 207 
  
 

TOTAL 370 494 386 361 668 689 892 916 4.776 
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A região litoral apresenta um maior número de centros comparando com 

a região interior e ilhas. Este elevado número de Centros na região litoral pode 

dever-se a um conjunto de factores que proporcionou o desenvolvimento do 

Voleibol nesta região, nomeadamente, a densidade populacional ser mais 

elevada devido à configuração geográfica de Portugal que levou as populações 

a fixarem-se mais próximo de zonas costeiras à procura de melhores condições 

de vida.  

Por outro lado, a Federação de Voleibol de Portugal tem a sua sede no 

Porto, justificando o elevado número de atletas nesta região. Para além disso, 

as praias desta região, têm condições favoráveis ao desenvolvimento do 

Voleibol de praia e não a outro tipo de modalidades, assumindo assim uma 

visibilidade pública da modalidade que pode atrair mais praticantes. 

Nas zonas litorais, também, existem melhores acessos o que 

proporciona uma maior mobilidade das populações. 

Nas regiões interiores a densidade populacional é diminuta, o que pode 

condicionar a adesão de praticantes a esta modalidade, aliando-se ao facto do 

envelhecimento da população nestas zonas, do êxodo rural e emigração da 

população jovem.  

Nas Ilhas observamos que a Associação de Voleibol da Ilha de São 

Miguel apresenta um maior número de Centros em relação às outras 

possivelmente devido a uma maior densidade populacional. Comparativamente 

às regiões interiores, as Ilhas, apesar de apresentar uma menor área territorial, 

regista uma maior proporção de centros em relação à área apresentada.  
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5.CONCLUSÕES 
 

Após a realização deste estudo, tendo em conta os objectivos 

previamente definidos foi possível chegar às seguintes conclusões: 

 

- Existe uma maior expansão do projecto Gira-Volei na região Litoral, 

nomeadamente na zona Norte (Porto, Braga e Coimbra); 

- Constata-se que existe um maior número de atletas do género masculino; 

 

- Nas épocas de 2000/2001 até á época de 2007/2008 verificou-se um aumento 

do número de centros de Gira-Volei, 

 

- Nas épocas de 2000/2001 até á época de 2007/2008 verificou-se um aumento 

do número de atletas por associações e delegações de Voleibol, com maior 

notoriedade para a Associação de Voleibol do Porto. 

 

 

5.1. Implicações para a formação desportiva de crianças e jovens 

 

Tendo em conta os objectivos da Federação Portuguesa de Voleibol, na 

qual propõe uma equidade de prática desportiva através do Gira-Volei, 

pensamos que seria premente fomentar uma maior adesão à prática do género 

feminino, uma vez que este assume um importante papel na inclusão do 

género feminino nas actividades desportivas. 

Consideramos que este estudo, também, poderá ser importante na 

medida em que salienta a relevância da ligação entre a escola-clube para o 

êxito do projecto Gira-Volei, sendo por isso uma ponte para o sucesso da 

formação de crianças e jovens nesta modalidade.  



 

 46

6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Bain, L. ( 1985 ). The hidden curriculum re- examined. Quest, 37, 145-153. 
 
Bento, J. O. (1993). Se eu fosse Treinador. Horizonte, 57, 90-94. 
 
Bento, J. O.(1994) Desporto para crianças e jovens: das causas e dos fins. In: 

GAYA, Adroaldo; Marques, António; Tani, Go. Desporto para crianças e jovens: 

razões e finalidades. Porto Alegre: UFRGS, 2004. (pp. 21-56.) 

 

Bento, J.O (1999). Contexto e perspectivas. In J. O. Bento, R. Garcia & A. 

Graça (Eds.), Contextos da Pedagogia do Desporto (pp. 19-112). Lisboa: Livros 

Horizonte. 

 

Bento, J.O.(2006). Nota editorial: Da falácia da ‘actividade física’. Rev. Port. 

Cien. Desp., out., vol.6, no.3, p.259-261 

 
Berjaud, P. ( 1994). A formação inicial do jogador de voleibol. Comunicação 

apresentada pelo autor in Acção de formação. Lisboa 2004 

 
Botelho Gomes et al. (2000)- Equidade na Educação - Educação Física e 

Desporto na escola. Ed Associação Portuguesa A Mulher e o Desporto 

 

Brooker, R., Kirk, D., Braiuka, S., Bransgrove, A. (2000). Implementing a game 

sense approach to teaching junior high school basketball in a naturalistic 

setting. European Physical Education Review 6: 7-25. 

 
Capel, S., Katene, W. (2000). Secondary pagce per students' perceptions of 

their subject knowledge’. European Physical Education Review 6: 46-70 

 

Corbin, C. S. (2002). Physical activity for everyone: What every physical 

educator should know about promoting lifelong physical activity. Journal of 

Teaching in Physical Education, 21(2), 128-144. 

. 



 

 47

 

Dodds,P. (1985). Are hunters of the function curriculum seeking quarks or 

snarks? Journal of physical education (4), 91-99 

 

Florenino,José; Saldanha,R.(2007). Desporto educação e inclusão social: 

reflexões sobre a prática pedagógica em educação física. Revista Lecturas 

Educacion Fisica y Deportes, Buenos Aires, ano 12, n. 112, set 2007 

 

Garganta, J. (1992). Como conceber o ensino dos Jogos Desportivos 

Colectivos. Educação Física na Escola Primária (Vol. II): FCDEF-UP, Gabinete 

de Pedagogia do Desporto. C.M. Porto, Pelouro do Fomento Desportivo. 

 
Garganta, J. (1994). Para uma Teoria dos Jogos Desportivos Colectivos. In O 

Ensino dos Jogos Desportivos: 11-25: A. Graça & J. Oliveira (Eds.) Centro de 

Estudos dos Jogos Desportivos. FCDEF-UP. 

 

Gonçalves, J. (1992). Voleibol, Progressões na aprendizagem através do jogo. 

Horizonte, VIII, n.º 47, 184-191. 

 

Hastie P (1998). Skill and tactical development during a sport education 

season. Research Quarterly for Exercise and Sport 69:368-379 

 

Hastie,P. (1999).The relation Between Subject- Matter Expertise and 

Accontabillity in Instructional Tasks. Journal of Teaching in Physical 

Education,19, 22-23 

 

Holt, N.L., Strean, W.B., Bengoechea, E.G. (2002). Expanding the teaching 

games for understanding model: New avenues for future research and practice. 

Journal of Teaching in Physical Education 21: 162-176 

 

Kessel, J. (1991). Coaches Guide to Beginning Volleyball programs .United 

States Association 

 



 

 48

Kretchmar, R. (1994). Practical Phylosophy of Sport. Champaign IL: Human 

Kinetics. 

 

Kretchmar, R. (2000). Movement subcultures: sites for meaning. JOPERD, 

71(5), 19-25. 

 

Kroger,C.( 1988)- Impotance des jeux sur miniterrain au cours de l’introdution 

au jeux de Volley-ball-ses bases didadiques et méthodologiques : 94-104 (ed) 

Czwalina-Hamburg 

Lima, T. (1987). Competição para os jovens. Treino Desportivo, 6, 32-39. 

 

.Lock, R. (1999 ). Gender and the problem of diversity: Action research in 

physical education. Quest, 51, 393-407 

 
Marivoet,S. (2002). Aspectos sociológicos do Desporto. Lisboa: Cultura Física- 

Livros Horizonte Lda 

 
Marques, A. (1996). O sistema de competições na preparação de prospectiva 

de crianças e jovens. Lição de síntese para obtenção do título de agregado 

apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física: 

Universidade do Porto. 

 

Marques, A. (1999). Crianças e adolescentes atletas: entre a escola e os 

centros de treino... entre os centros de treino e a escola!. In Treino de Jovens 

(pp. 17-30). Lisboa: CEFD (eds). 

 

Mesquita, I. (1995). O ensino do Voleibol. In O Ensino dos Jogos Desportivos 

Colectivos: Amândio Graça e José Oliveira (Eds.). Centro de Estudos dos 

Jogos Desportivos Colectivos. Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física. Universidade do Porto 

 

Mesquita, I. (1998). O ensino do Voleibol. In O ensino dos Jogos Desportivos 

(3.ª ed.): A. Graça e J. Oliveira. Centro de Estudos dos Jogos Desportivos. 



 

 49

FCDEF-UP. (Mesquita, 1994).- livro desp.para crianças p.157 

 

Mesquita, I., Marques, A., & Maia, J. (2003). A instrução e a estruturação das 

tarefas motoras no treino do passe de frente em apoio em Voleibol: estudo 

aplicado no escalão iniciados femininos. In Investigação em Voleibol - Estudos 

Ibéricos (pp. 9-20): FCDEF-UP 

 

Miranda,J (2006). O desenvolvimento integral dos jovens Lisboa: Cultura 

Física- Livros Horizonte Lda 

 

Oslin, J., Mitchell, S., Griffin, L. (1998). The game performance assessment 

instrument (gpai): Development and preliminary validation. Journal of Teaching 

in Physical Education 17: 231-243. 

 

Queirós, P. (2004) Por um novo enquadramento axiológico na participação de 

crianças e jovens no desporto. In: GAYA, Adroaldo; Marques, António; Tani, Go 

(Orgs). Desporto para crianças e jovens: razões e finalidades. Porto Alegre: 

UFRGS, 2004, (pp 187-198.) 

 

Ramon Missias Moreira.(1992)COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do 

ensino da educação física. São Paulo: Cortez,. 

 

Rink, J. (2001). Investigating the assumptions of pedagogy. Journal of Teaching 

in Physical Education, 20(2), 112-128. 

 

Rodrigues, J.(1990). O ensino do Jogo de Voleibol. Horizonte,Vol. II (40): 111-

114  

 

Roitman, R.(2001) A dimensão político-pedagógica da Educação Física. In: 

VARGAS, Angelo Luis. Desporto e tramas sociais. Rio de Janeiro: Sprint, 2001, 

145-153. 

 



 

 50

Siedentop, D. (1987). The theory and practice of sport education. Myths, 

models and methods in sport pedagogy. Champaign, IL: Human Kinetics 

 

Siedentop, D. (1991). Developing teaching skills in physical education. Mayfield 

Publishing Company, Mountain View cap. 9 

 

Siedentop, D. (1994). Sport education: Quality PE through positive sport 

experiences. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 
Siedentop, D. (1999). Physical activity programs and policies: toward an 

infrastructure for healthy lifestyles. JOPERD, 70, n. 3, 32-55. 

 
Schwager, S. (1997). Critical moral issues in teaching physical education. 

Critical postmodernism in Human movement, physical education, and sport. 

Fernández- Balboa, J-M.( eds ). State University of New York press, 139-155 

 

Smith, D e Smoll, F. (1996). Psychosocial interventions in youth sport. In 

Exploring Sport and Exercise Psychology: Raalte, J.; Brewer, B. (eds). 

American Psychological Association. Washington. 

 

Sobral, F. (1994). Desporto infanto-juvenil prontidão e talento: Livros Horizonte. 

Lisboa. 

 

Talbot, M. (1990). Equal opportunities and physical education. New directions in 

physical education, Vol.1. Armstrong,N (ed.). Human Kinetics Books, London, 

(pp 101-120)  

 

Internet 
AVP 2008 – Página sobre o Gira-volei, visitada a 16 de Novembro 

http://www.avporto.pt/main.php?id=42 

 

Manuel Sérgio- A Educação Desportiva... Visitado dia 19 de Novembro em 

http://www.congressododesporto.gov.pt/ficheiros/Dia54_Ora126.pdf 





 

 II

 



 

 III

 Anexo I - Regulamento específico do Gira-Volei  

CAPÍTULO I  
Fundamentos e regras do jogo  

Nível I  
Fundamentos – O Gira-Volei é baseada no jogo 2 x 2. O passe é o único procedimento técnico 
a utilizar. Com ele se executam todas as fases do jogo – serviço, recepção, passe, ataque, 
defesa.  

Nível II  
Fundamentos – O Gira-Volei é baseada no jogo 2 x 2. Neste nível já se podem utilizar todos os 
procedimento técnicos utilizados no jogo formal.  

REGRA 1 Terreno de 
Jogo (fig.1 e 2)  

1.1Superfície de Jogo  
 
 
 

O recinto de jogo poderá ser pavilhões, recintos ou espaços de ar livre, ou em terrenos com 
um mínimo de condições. A superfície de jogo poderá ser relvada, terra, madeira, sintética etc. 
nivelada o mais plano e uniforme possível livres de qualquer objecto que possa representar 
risco para os jogadores.  

1.2Linhas  
Todas as linhas têm 5 cm de largura. Devem ser de cor clara e diferente da cor do solo e  

de outras linhas existentes.  

O campo é delimitado por duas linhas laterais e duas linhas de fundo delimitam. Não existe  

linha central e linha de ataque.  

1.3 Zona de serviço  
A zona de serviço é a área atrás da linha de fundo, tendo assim 4m ou 6m de dimensão 
consoante a etapa.  

 
Nível I  Nível I e Nível II  

Etapa Inicial  Etapa Dois  Etapa três  

4 x 4 m  6 x 6 m  6 x 6 m  
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REGRA 2 
Rede e Postes 

2.1Altura da rede  

O capitão de equipa exerce a função de capitão em jogo desde que esteja no terreno de 
jogo. No final do jogo cumprimenta os árbitros e assina o boletim de jogo para ratificar o 
resultado.  

2.2Postes  
Os postes suportam a rede e são colocados a uma distância de 0,5 m fora de cada linha lateral. 
Devem ter 2,50 m de altura e serem de preferencia reguláveis.  

Nota: Todos os equipamentos complementares são determinados pelos regulamentos da  
F.P.V.  

REGRA 
3 

Equipas 
3.1Composição  
Cada equipa será constituída por 2 jogadores.  

3.2Equipamento  
As camisolas dos jogadores devem ser numeradas de 1 a 2.  

3.3 Capitão  
O capitão de equipa é identificado por meio de uma tira de cor diferente da camisola.  

3.3.1 Antes do encontro  
O capitão de equipa assina o boletim de jogo e representa a sua equipa no sorteio.  

3.3.2 Durante o encontro  

REGRA 4 
Formato do 

jogo 

4.1 Para Marcar um Ponto, Ganhar um Set e o Jogo 

4.1.1Para Marcar Um Ponto  

4.1.1.1 Faltas no decorrer do jogo  
Todas as acções de jogo de uma equipa contrárias às regras, ou que violem as  

 
Nível I  Nível I e Nível II  

Etapa Inicial  Etapa Dois  Etapa três  

2,00 m  2,12 m  2,24 m  
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4.1.1.2 Se são cometidas sucessivamente, duas ou mais faltas, apenas a primeira é 
sancionada. 
 
4.1.1.3 Se jogadores adversários cometem simultaneamente duas ou mais faltas, é 
considerada FALTA DUPLA e a jogada é repetida. 
4.1.2 Consequências de ganhar uma jogada 
- Se a equipa que serviu ganha a jogada, marca um ponto e continua a servir; 
- Se a equipa adversária recebeu ganha a jogada, marca um ponto e deve servir de seguida; 
 
4.2 Para Ganhar Um Set 
 
4.2.1 Sistema de marcação 
Os jogos serão disputados em três sets (em todas as etapas). A contagem é contínua (rally-
point scoring), até aos 25 pontos e com a duração de 10 minutos cada (se nenhuma equipa 
atingir os 25 pontos ao fim de 10 min. o set termina vencendo a equipa que tiver mais pontos). 
Se as equipas estiverem empatadas no final dos 10 min., o jogo continua vencendo a equipa 
que obtiver dois pontos de diferença. Em algumas situações (muitos participantes), a entidade 
organizadora poderá optar por realizar apenas um set por jogo com a duração de 10 minutos. 
 
4.3 Ausência, Equipa Incompleta 
 
4.3.1 Se uma equipa se recusa a jogar depois de ser intimada para tal, é declarada como 
ausente e perde o encontro com o resultado de 0-2 (consoante a etapa) e 0-25 para cada set., 
podendo contudo efectuar os seguintes jogos  
 
4.3.2 Uma equipa declarada INCOMPLETA para um set ou para o jogo, perde o set ou o jogo.  
Atribuem-se à equipa adversária os pontos e sets que faltam para ganhar o set ou o jogo. A 
equipa incompleta conserva os pontos e os sets conquistados. 
 
4.4 Preparação do encontro - Estrutura do Jogo 
 
4.4.1 O Sorteio 
Antes do jogo o primeiro árbitro efectua o sorteio para escolher o primeiro serviço e os campos 
para o primeiro set. 
 
4.5 Ordem de serviço 
 
4.5.1 Deve manter-se ao longo do set (em acordo com o determinado pelo capitão de equipa 
imediatamente após o sorteio) 
 
4.6 Falta na ordem de serviço 
 
4.6.1 Comete-se uma falta na ordem de serviço quando este não é efectuado de acordo com a 
ordem de serviço. 
 
4.7 Substituição de Jogadores 
Não é permitida qualquer tipo de substituição. 
 
4.8 Situações de jogo  
 
4.8.1 Bola em Jogo 
A bola está em jogo a partir do momento da execução do serviço após autorização do primeiro 
árbitro. 

regras, são faltas a serem sancionadas por um dos árbitros. Os árbitros julgam as 
faltas e determinam a penalização de acordo com as presentes regras.  
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4.8.2 Bola Fora de Jogo 
A bola deixa de estar em jogo no momento em que se comete a falta assinalada por um dos 
árbitros; no caso de não haver falta a jogada termina ao apito do árbitro. 
 
4.9 Jogar a bola 
 
4.9.1 Toques da Equipa 
Cada equipa tem direito a um máximo de três toques, para reenviar a bola. Se forem feitos 
mais do que três toques, a equipa comete falta: “QUATRO TOQUES”. 
 
4.9.1.1 A bola pode ser jogada obrigatoriamente em passe de duas mãos (caso a bola 
acidentalmente toque qualquer parte do corpo não será falta mas contará como um toque) 
 
4.9.1.2 A bola deve ser tocada, sem ser agarrada e/ou lançada. Pode ressaltar para qualquer 
direcção. 
 
4.9.1.3 A bola pode ser enviada em passe acima do nível superior da rede, sem que esta viole 
a regra 4.9.1.2. 
 
4.10 Faltas no Jogo com a Bola 
 
4.10.1 QUATRO TOQUES: uma equipa toca a bola quatro vezes antes de a reenviar. 
 
4.10.2 DOIS TOQUES: um jogador toca sucessivamente a bola duas vezes ou a bola toca 
sucessivamente várias partes do corpo. 
 
4.11 Bola à rede 
 
4.11.1 Passagem da bola por cima da rede 
 
4.11.1.1 A bola enviada para o campo adversário deve passar por cima da rede no espaço de 
passagem. O espaço de passagem é a parte do plano vertical da rede. 
 
4.12 Bola que Toca a Rede 
A bola, ao passar a rede, pode tocar nela, inclusive no serviço. 
 
4.13 Bola na Recepção do serviço 
Durante a fase de recepção do serviço (passe no Nível I), a equipa que esta a receber não terá 
obrigatoriamente de dar pelo menos dois toque antes de a bola ser enviada para o adversário, 
podendo reenviá-la directamente. 
 
4.14 Jogador à rede 
 
4.14.1 Penetração por baixo da Rede 
4.14.1.1 É permitido penetrar no espaço adversário por baixo da rede, desde que não interfira 
no jogo adversário. 
 
4.15 Toque na Rede 
4.15.1 O toque na rede ou vareta não é falta, excepto quando o jogador toca-as durante a sua 
acção de jogar a bola ou tentativa de a jogar. 
 
4.16 Faltas do Jogador à Rede 
 
4.16.1 Um jogador toca a bola ou um adversário no espaço contrário, antes ou durante o 
ataque do adversário. 
 
4.17 Serviço 
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O serviço é o acto de pôr a bola em jogo pelo jogador, colocado na zona de serviço. Esta 
acção tem de ser executada, obrigatoriamente, em passe(excepto Nível II). 
 
4.17.1 Ordem do Serviço 
 
4.17.1.1 Os jogadores seguem a ordem do serviço indicada aquando da realização do sorteio. 
 
4.17.1.2 Após o primeiro serviço do set, o jogador a servir é: 
 
4.17.1.2.1 O jogador que efectuou o serviço anterior, se a equipa que servia ganhou a jogada; 
 
4.17.1.2.2 Se a equipa em recepção ganha a jogada, obtém um ponto, o direito de servir e faz 
uma rotação antes de o executar. O serviço é então executado pelo jogador que passa da 
posição. 
 
4.17.2 Autorização para o Serviço 
O primeiro árbitro autoriza a execução do serviço depois de verificar que as duas equipas estão 
prontas a jogar e o servidor está na posse da bola. 
 
4.17.3 Faltas no Serviço 
As seguintes faltas obrigam a uma mudança de serviço. O servidor: 
- Viola a ordem de serviço, 
- Não efectua o serviço correctamente, 
 
4.18 Ataque 
O ataque é considerado efectivo (completado) no momento em que a bola passa 
completamente o plano vertical da rede ou é tocada por um adversário. 
 
REGRA 5 
 
Fair-Play 
Os participantes devem comportar-se de uma forma respeitosa e cortês, dentro do espírito do 
FAIR-PLAY, tanto em relação aos árbitros como aos outros responsáveis, os adversários, 
colegas e espectadores. 
É permitida a comunicação entre os membros da equipa durante o jogo. 
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