
 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A LONGO PRAZO DE 

VOLEIBOLISTAS PORTUGUESES: ESTUDO DOS PADRÕES DE 

TREINO 

 

 

Dissertação apresentada com vista à obtenção 

do grau de Mestre em Ciências do Desporto, 

com especialização em Treino de Alto 

Rendimento Desportivo, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, nos 

termos do Decreto-Lei nº216/92 de 13 de 

outubro. 

 

Orientadora: Professora Doutora Patrícia Coutinho 

Coorientadora: Professora Doutora Isabel Mesquita 

 

Carolina Borges Hax 

Porto, 2014 



  

 ii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hax, C.B. (2014). O Desenvolvimento Desportivo a Longo Prazo de 

Voleibolistas Portugueses: Estudo dos Padrões de Treino. Porto: C.B. Hax. 

Dissertação de Mestrado para obtenção do grau de Mestre em Treino de Alto 

Rendimento Desportivo, apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: VOLEIBOL, EXPERTISE, PADRÕES DE TREINO, 

ETAPAS DE FORMAÇÃO, PREPARAÇÃO DESPORTIVA A LONGO PRAZO. 

 



 

iii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A disposição de uma equipe e o entendimento e a colaboração entre os 

jogadores na quadra, podem ser mais decisivos que o brilho individual.” 

(Bernardo Rezende, O Bernardinho) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória   

 

À minha Ariane,  

por ser meu anjo da guarda 

 

 

 

 



  

 
 

 



vii 
 

 

Agradecimentos 

Porque na trajetória empreendida nesta viagem para amadurecer, tive a sorte de 

interagir com diferentes pessoas e sou grata a todos aqueles que colaboraram 

para a realização deste trabalho, agradeço desta forma àqueles que junto 

comigo fizeram isto acontecer: 

À Deus, o que seria de mim sem a fé que tenho nele. 

Um especial agradecimento à minha orientadora Professora Doutora Patrícia 

Coutinho, pelo estímulo acadêmico, pela valorização cultural que atribui ao 

processo pedagógico, por entender minhas dificuldades, por toda ajuda 

imprescindível neste trabalho, pelas orientações sem fim e pelo incentivo que 

leva a pisar firme e assumir a autoria dos meus passos. Uma amiga na qual 

tropecei sem contar, foi importantíssima durante todo este processo. Um 

exemplo de profissional e de caráter. Sem ela, este mestrado não seria possível. 

Por tudo, o meu Muito Obrigada. 

Não poderia deixar de agradecer também à Professora Doutora Isabel Mesquita, 

minha coorientadora, por seu incentivo desde o começo, por compreender 

minhas limitações, por seu apoio e inspiração no amadurecimento dos meus 

conhecimentos, por suas exigências sempre de maneira motivadora, pela força 

e tranquilidade nos momentos difíceis, por todos ensinamentos e presteza 

extraordinária empregados em suas orientações, um grande exemplo a seguir 

ao longo desta trajetória.  

Agradeço a todo o gabinete de voleibol da Universidade do Porto, o qual me 

acolheu fantasticamente e me propiciou toda a aprendizagem para a realização 

deste trabalho. 

Aos mestres da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que 

ensinaram-me durante este percurso, as teorias, métodos e fórmulas. Pelo olhar 

consciente e crítico que suscita uma compreensão crescentemente crítica. Pelo 

olhar compreensivo e pelo balançar de cabeça traduzindo aprovação. Por 



  

viii 
 

estenderem-me a mão quando recuei e por oferecerem o ombro quando vacilei 

e, finalmente, pelo que me fizeram sentir. 

Às funcionárias da secretaria da FADEUP e a todos os outros funcionários por 

sempre terem me acolhido, com muita paciência e complacência. 

Aos grandes amigos que fiz no Porto ao longo deste percurso, Maickel Padilha, 

João Cláudio, João Neves, Bruno Simões, Joana Carvalho e Marcelo Castro. 

Foram fundamentais para a concretização deste trabalho. 

Aos amigos pelotenses, pelo carinho, apoio e paciência constante. 

Principalmente, pela torcida vibrante mesmo com a distância. Em especial, 

Chico, com quem dividi as angústias e as alegrias ao longo deste processo. 

Aos meus familiares, avó, tios e primos, em especial a Jordana, por ser mais que 

uma prima, uma irmã que sempre me apoiou, ajudou e me deu muita força ao 

longo desse período, pois não foi fácil ultrapassar todas dificuldades enfrentadas 

neste caminho, sendo este, o caminho dos obstáculos. 

Aos meus sogros Ângela e Sérgio por toda compreensão nos momentos mais 

difíceis, pelo carinho sempre presente e por acreditarem em mim. E as minhas 

cunhadas Camila e Natália pelo acolhimento, incentivo e compreensão quando 

não pude estar presente ao longo deste processo. Por sempre mostrarem como 

a diferença pode ser importante em nossas vidas. 

Ariane foste embora bem no meio deste percurso, mas sei que estiveste sempre 

comigo. Ao despedir-me para esta aventura, jamais imaginaria de que seria para 

sempre. Mas, estás no meu coração, faz parte de mim. Saudade. 

Avó, esperaste eu chegar para partires. Porém, estás sempre presente em mim, 

e foi por tua existência que hoje, faço parte do mundo que me deixaste. Obrigada 

por fazer parte da minha história. 

Ao meu irmão Nadison Luíz Borges Hax, meu primeiro amigo, pelo exemplo e 

incentivo na realização de mais esta etapa. Um amigo que está sempre presente 

em mim, afinal para nós “longe é um lugar que não existe”. 



 

ix 
 

Aos meus REIS, a heroína Arani Helaine Borges Hax e herói Nadison Luíz 

Mascarenhas Hax, alicerces firmes e pilares únicos sustentadores da minha 

vida, meus grandes incentivadores do conhecimento que, com o amor 

incondicional e apoio eterno, não mediram esforços para que eu chegasse até 

esta etapa de minha vida, mesmo suportando a dor da saudade. MUITO 

OBRIGADA, por serem sempre a base de minhas decisões em busca do 

equilíbrio e da felicidade! 

E, finalmente, ao meu namorado Henrique Meggiato Cabral, meu grande amigo 

e companheiro, o único que esteve literalmente ao meu lado durante a luta diária 

desta jornada, luta que deixou marcas e, ao concluir esta etapa, serei uma nova 

Carolina. É, sem dúvida alguma, uma das melhores pessoas que conheço e, por 

isso, o porto seguro da minha vida! Obrigada pelo apoio, pelo incentivo, pelas 

críticas, pela compreensão, pela paciência e pelo amor. Só nós sabemos o 

quanto foi difícil esse período, e que conseguimos atravessar esse desafio 

juntos. Obrigada por sempre persistir e abdicar de outras prioridades para 

embarcar comigo nesse bote chamado vida. Te amo! 

Por fim, devo reconhecer, que isso tudo só foi possível devido a uma tomada de 

atitude e mudança de trajetória. Pelo desejo do conhecimento e de realização 

profissional. Por isso, agradeço com amor ao Ser que mora em mim e que me 

faz ser, que me abriu para um novo modo de caminhar.   

“Rompi as amarras que me prendiam, 

paguei as minhas dívidas e a minha porta 

se abriu. Vou-me embora para todos os 

lugares! ... Vou conquistar o meu reino!” 

(Rabindranath Tagore) 

 

 

 

 



 
 

  



 

xi 
 

Índice Geral 

 

Agradecimentos ................................................................................................ vii 

Índice geral ......................................................................................................... xi 

Índice de figuras ............................................................................................... xiii 

Índice de tabelas ............................................................................................... xv 

Resumo ........................................................................................................... xvii 

Abstract ............................................................................................................ xix 

Lista de Abreviaturas e Símbolos ..................................................................... xxi 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 1 

1. Introdução Geral e Estrutura da Dissertação ................................................ 3 

1.1. Justificação e pertinência do estudo ...................................................... 3 

1.2. Estrutura da dissertação ........................................................................ 7 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 9 

2. Revisão da Literatura .................................................................................. 11 

2.1. Modelos de desenvolvimento do atleta ............................................ 12 

2.2. Especialização precoce vs Diversificação inicial .............................. 16 

2.3. Prática deliberada vs Jogo deliberado ............................................. 19 

2.4. Lacunas vigentes no estudo do desenvolvimento do atleta ............. 22 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 25 

3. Objetivos do estudo .................................................................................... 27 

3.1. Objetivo principal .............................................................................. 27 

3.1.1. Objetivos específicos .................................................................. 27 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 29 

4. Metodologia ................................................................................................ 31 

4.1. Caracterização da amostra .............................................................. 31 



  

xii 
 

4.2. Instrumentos utilizados e procedimentos ......................................... 32 

4.3. Análise de dados .............................................................................. 33 

4.4. Validade e fiabilidade dos dados ...................................................... 33 

CAPÍTULO V .................................................................................................... 35 

5. Resultados .................................................................................................. 37 

5.1. Idade de iniciação desportiva ........................................................... 37 

5.2. Idade de iniciação no voleibol .......................................................... 37 

5.3. Idade de especialização no voleibol ................................................. 38 

5.4. Número e horas de atividades organizadas (AO) praticadas ........... 38 

5.5. Tipo/natureza de AO (modalidades individuais e coletivas) ............. 40 

5.6. Horas de prática organizada específica (voleibol) ............................ 41 

5.7. Número e horas de atividades não organizadas (ANO) praticadas.. 42 

CAPÍTULO VI ................................................................................................... 45 

6. Discussão ................................................................................................... 47 

A Idade de Iniciação Desportiva e Idade de Iniciação e Especialização no 

Voleibol  ........................................................................................................... 47 

A Quantidade e o Tipo de Atividades Organizadas Praticadas ........................ 49 

A Quantidade de Atividades Não Organizadas Praticadas .............................. 52 

CAPÍTULO VII .................................................................................................. 53 

7. Considerações finais ................................................................................... 55 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ............................................................... 59 



 

xiii 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1- O Modelo Desenvolvimental de Participação Desportiva .................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

xv 
 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1- Estatística descritiva para a idade de iniciação desportiva .............. 37 

 

Tabela 2- Estatística descritiva para a idade de iniciação no voleibol .............. 37 

 

Tabela 3- Análise descritiva para a idade de iniciação desportiva, e idade de 

iniciação e especialização no voleibol .............................................................. 38 

 

Tabela 4- Estatística descritiva para a quantidade da prática de AO em relação 
ao nível de expertise, sexo e interação ............................................................ 39 
 
 
Tabela 5- Estatística descritiva para as horas de prática de AO ao longo das 
etapas de formação .......................................................................................... 39 
 
 
Tabela 6- Estatística descritiva para o número de MI praticadas ao longo das 

etapas de formação .......................................................................................... 40 

 

Tabela 7- Estatística descritiva para o número de MC praticadas ao longo das 

etapas de formação .......................................................................................... 41 

 

Tabela 8- Estatística descritiva para a quantidade em horas da prática de 

voleibol em função do nível de expertise, sexo e interação ............................. 42 

 

Tabela 9- Estatística descritiva para a quantidade da prática de ANO em função 
do nível de expertise, sexo e interação ............................................................ 42 
 

Tabela 10- Estatística descritiva para as horas de prática de ANO ao longo das 
etapas de formação .......................................................................................... 43 

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xvii 
 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os padrões de treino de 

voleibolistas portugueses ao longo do seu desenvolvimento, tendo em 

consideração o seu nível de expertise, o sexo e a interação entre estas duas 

variáveis. Participaram do estudo 60 voleibolistas de ambos os sexos (30 

masculinos e 30 femininos) e de nível competitivo diferente (30 experts e 30 não-

experts). Foi aplicada uma entrevista retrospetiva, com o intuito de recolher as 

seguintes informações: 1) a idade de iniciação desportiva; 2) a idade de iniciação 

e de especialização no voleibol; 3) quantidade de atividades organizadas 

praticadas; 4) natureza das atividades organizadas praticadas; 5) quantidade de 

prática organizada específica (voleibol); e 6) quantidade de atividades não 

organizadas praticadas, sendo estas variáveis analisadas ao longo do 

desenvolvimento dos jogadores, dividido em três etapas de formação distintas: 

(6-12 anos, 13-16 anos e 17-20 anos). Os resultados demonstraram que, no 

geral, a participação desportiva dos voleibolistas portugueses é caracterizada 

por uma prática desportiva inicial diversificada, sendo esta composta pela prática 

de atividades organizadas (formais) e não organizadas (informais). No que 

concerne à distinção dos voleibolistas de nível de rendimento superior, o 

percurso destes jogadores caracterizou-se por: (1) uma especialização tardia na 

modalidade principal (voleibol); (2) uma quantidade superior de prática de 

atividades organizadas nas primeiras etapas de desenvolvimento; (3) uma 

prática superior de modalidades desportivas individuais no inicio da carreira por 

parte das mulheres que alcançaram um nível de rendimento superior; e (4) uma 

quantidade superior de prática específica (horas de voleibol). O respetivo estudo 

oferece, assim, informações que se constatam de elevada importância 

particularmente para o incentivo e orientação do desenvolvimento de programas 

formação desportiva a longo prazo, direcionados aos voleibolistas portugueses. 

 

PALAVRAS-CHAVE: VOLEIBOL, EXPERTISE, PADRÕES DE TREINO, 

ETAPAS DE FORMAÇÃO, PREPARAÇÃO DESPORTIVA A LONGO PRAZO. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xix 
 

Abstract 

The main purpose of this study was to characterize the training patterns of 

Portuguese volleyball players throughout their development, taking into account 

their expertise level, gender and the interaction between these two variables. 

Sixty volleyball players from both genders (30 males and 30 females) and 

different competitive level (30 experts and 30 non-experts) participated in this 

study. A retrospective interview was conducted in order to collect the following 

information: 1) Age of first sport participation; 2) Age of first volleyball participation 

and specialization; 3) Quantity of organized activities practiced; 4) Nature of 

organized activities practiced; 5) Quantity of specific organized practice 

(volleyball); and 6) Quantity of unorganized activities practiced. This information 

was examined from a developmental perspective considering therefore three 

different stages of development (6-12 years old, 13-16 years old and 17-20 years 

old). The findings revealed that the Portuguese volleyball players' sports 

participation is characterized by an early diversified sport participation including 

the practice of organized (formal activities) and unorganized activities (informal 

activities). Furthermore, the development of expert players was characterized by: 

(1) a later specialization in the main sport (volleyball); (2) a greater quantity of 

practice of organized activities in the early stages of development; (3) a greater 

involvement in individual sports by expert female players in the early stages of 

their career; and (4) a greater quantity of specific practice (volleyball hours). This 

study provides relevant information for the design of long-term athlete 

developmental programs of Portuguese volleyball players. 

 

KEY WORDS: VOLLEYBALL, EXPERTISE, TRAINING PATTERNS, 

DEVELOPMENTAL STAGES, LONG-TERM ATHLETE DEVELOPMENT 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. Justificação e Pertinência do Estudo 

Nas últimas décadas, diversos investigadores têm procurado 

compreender as razões que permitem o alcance de elevados níveis de 

rendimento no desporto (e.g. Davids & Baker, 2007; Starkes, 2003; Williams & 

Ford, 2008; Baharloo et al., 2000; Gregerson et al.,1999; Côté et al., 2003; 

Ericsson et al., 1993; Helsen et al., 1998; Hodge & Deakin, 1998; Baker et al., 

2003a; Baker et al., 2005b; Berry., 2008; Ward., 2007). Neste domínio, a 

investigação realizada tem sido dominada pelo célebre debate nature-nurture, 

onde as opiniões se dividem entre a importância dos fatores genéticos ou 

ambientais para o alcance da excelência (Davids & Baker, 2007; Phillips., et al., 

2010). Desde então, tem-se mantido um debate científico aceso sobressaindo 

posições antagónicas sobre as razões explicativas do desempenho humano de 

excelência. Enquanto que uns investigadores defendem o papel da componente 

genética no alcance de elevados níveis de rendimento (Baharloo, Service, & 

Risch, 2000; Gregerson, Kowalsky, & Kohn, 1999), outros sugerem que este 

processo resulta da aprendizagem e consequente desenvolvimento advindos 

das constantes interações com o contexto onde os sujeitos se encontram 

inseridos (Côté, Baker, & Abernethy, 2003; Ericsson, Krampe, & Tesch-Romër, 

1993; Helsen, Starkes, & Hodges, 1998; Hodge & Deakin, 1998). Embora, 

diversos investigadores tenham recentemente proclamado a necessidade de 

uma visão multifatorial e integradora destas variáveis (Phillips et al., 2010), os 

fatores relacionados com o envolvimento desportivo, nomeadamente o papel da 

quantidade e do tipo de prática, têm preenchido grande parte da agenda da 

investigação na área das Ciências do Desporto (Baker et al., 2005; Berry et al., 

2008; Ford et al., 2009). 

A investigação empírica tem claramente demonstrado a importância dos 

fatores de treino enquanto poderosas influências no desenvolvimento do atleta 

e, consequentemente, da excelência no desporto (e.g. Baker, Côté, & Abernethy, 

2003a; Baker, Côté, & Deakin, 2005b; Berry, Abernethy, & Côté, 2008; Ward, 

Hodges, Starkes, & Williams, 2007). A este respeito, o estudo desenvolvido por 
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Ericsson, Krampe e Tesch-Romer (1993) revela-se uma referência central para 

os estudos que adotaram uma perspectiva de cariz ambiental na compreensão 

de rendimentos superiores no desporto. Através de um estudo desenvolvido com 

pianistas e violinistas, Ericsson, Krampe e Tesch-Romer (1993) sugerem que o 

alcance de elevados níveis de performance é o resultado de pelo menos dez 

anos ou 10,000 horas de prática altamente estruturada, intensiva e específica, 

identificado pelos autores como prática deliberada. Deste estudo emergiu a 

conceituada Teoria da Prática Deliberada que possui como pressuposto central 

a existência de uma forte relação entre o número de horas de prática deliberada 

e o nível de performance alcançado, sugerindo, assim, que a probabilidade de 

um indivíduo alcançar a expertise aumenta quando mais cedo iniciar o seu 

investimento neste tipo de prática (i.e. especialização precoce). Embora 

originalmente desenvolvida em pesquisas centradas na música, diversos autores 

têm testado e sugerido a sua aplicabilidade no desporto (Charness et al., 2005; 

Ericsson et al., 1993; Helsen et al., 2000; Helsen et al., 1998; Hodge & Deakin, 

1998). De facto, as evidências empíricas assentam que a quantidade e o tipo de 

prática constituem fatores que balizam o desenvolvimento do atleta e norteiam o 

alcance de elevados níveis de rendimento (Baker et al., 2005b; Berry et al., 2008; 

Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009; Helsen et al., 1998; Memmert, Baker, & 

Bertsch, 2010). 

Pese embora a importância da Teoria da Prática Deliberada, nem todos 

os seus pressupostos foram observados no contexto desportivo (Baker et al., 

2003; Berry et al., 2008; Côté et al., 2003, 2007). Um conjunto considerável de 

evidências empíricas (e.g. Barreiros et al., 2013; Berry et al., 2008; Gulbin, 

Oldenziel, Weissensteiner, & Gagné, 2010; Hayman, Polman, Taylor, 

Hemmings, & Borkoles, 2011; Leite & Sampaio, 2012) têm demonstrado que a 

vivência de uma prática desportiva inicial diversificada, caracterizada por uma 

participação em diversos desportos, permitem alcançar patamares elevados de 

rendimento, sugerindo que este percurso desportivo não limita o alcance da 

expertise no desporto e pode, inclusivamente, revelar-se benéfico para o 

desenvolvimento desportivo a longo prazo do atleta (Baker, 2003; Baker, Cobley, 

& Fraser-Thomas, 2009; Côté, Lidor, & Hackfort, 2009; Côté et al., 2012). 
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Constatando a possibilidade da existência de diversos percursos para o 

alcance da expertise, Côté e colaboradores (Côté, 1999; Côté et al., 2003, 2007) 

propõem o Modelo Desenvolvimental de Participação Desportiva (MDPD). Este 

modelo tem vindo a ser desenvolvido e aprimorado na última década, 

constituindo-se a conceptualização mais proeminente na literatura da 

especialidade (Bruner et al., 2010). O respetivo assenta no postulado de 

promover não só a performance, mas igualmente uma participação desportiva 

sustentada e um desenvolvimento pessoal favorável, sugerindo, assim, a 

existência de três percursos possíveis na carreira do atleta: (1) a participação 

recreativa através de uma diversificação desportiva inicial e jogo deliberado1; (2) 

alcance da expertise através da diversificação desportiva inicial e jogo 

deliberado; e (3) alcance da expertise com base na especialização precoce e da 

prática deliberada2. 

 No que se refere à investigação empírica realizada sobre qual o melhor 

percurso para o alcance de elevados níveis de rendimento no desporto, as 

evidências não são unânimes. De facto, diversos estudos têm demonstrado que 

tanto uma diversificação desportiva inicial como uma especialização precoce 

(plasmados nas trajetórias 2 e 3 do MDPD) são trajetórias possíveis para o 

alcance de rendimentos superiores neste contexto (Baker et al., 2006; Ford et 

al., 2009; Law et al., 2007; Wall & Côté, 2007). No entanto, os investigadores 

sugerem que o percurso caracterizado pela especialização precoce é 

maioritariamente observado em desportos onde o pico de performance ocorre 

precocemente (e.g. ginástica) (Law et al., 2007), enquanto que o percurso 

constituído por uma diversificação desportiva inicial é comum em desportos onde 

o pico de performance ocorre tardiamente (e.g. jogos desportivos coletivos) 

(Baker et al., 2003; Berry et al., 2008; Wall & Côté, 2007). 

 No que concerne ao Voleibol, em particular, poucos são os estudos 

desenvolvidos até à data nesta área de investigação (Leite et al., 2009; Coutinho 

                                            
1 Atividade desportiva de cariz informal, monitorizada pelas crianças, onde o principal objetivo se situa na 

maximização do divertimento e do prazer na sua prática. 
2 Prática altamente específica e estruturada, que requer esforço e concentração, não implica prazer 

imediato, e tem como principal objetivo a maximização do rendimento. 
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et al., in press). De facto, pouco se sabe sobre quais os padrões de treino 

(quantidade e tipo de prática) que os jogadores desta modalidade demonstram 

ao longo do seu desenvolvimento. Pese embora a informação existente seja 

reduzida, os resultados apontam para um percurso caracterizado pela vivência 

de diversas atividades desportivas numa fase inicial do desenvolvimento do 

jogador, permutando, posteriormente, para uma prática especializada e de 

quantidade superior (Leite et al., 2009; Coutinho et al., in press).  

Mais se acrescenta que a investigação empírica desenvolvida tem 

maioritariamente analisado atletas de níveis de rendimento diferenciado (i.e. 

experts vs não-experts) (e.g. Baker et al., 2003a; Law et al., 2007; Leite, Baker, 

& Sampaio, 2009), negligenciando o sexo dos respetivos enquanto variável 

diferenciadora na caracterização dos padrões de desenvovimento desportivo. 

Perante um contexto de realização como o desporto, a contemplação das 

diferenças existentes nas singularidades entre homem e mulher parece justificar-

se no sentido de evitar a tradicional prevalência da cultura masculina na 

orientação de programas que visam o desenvolvimento do atleta. Mais se 

acrescenta que estes vetores (i.e. sexo e nível de rendimento do jogador) por 

não se constituírem indicadores independentes, o estudo da sua interação 

poderá nos encaminhar para entendimentos mais específicos e pormenorizados 

sobre o desenvolvimento do atleta. Pese embora a pertinência desta 

constatação, a verdade é que a interação do sexo e do nível de rendimento do 

atleta tem sido largamente desconsiderada pela investigação empírica centrada 

nesta temática. 

Em função da informação acima mencionada, parece-nos pertinente 

colocar as seguintes questões como problemas de estudo: (1) Será que o 

percurso dos voleibolistas portugueses se caracteriza por uma especialização 

precoce ou por uma diversificação desportiva inicial?; (2) Será que estes 

percursos diferem em função do nível de expertise, do sexo e da interação entre 

estas duas variáveis?; (3) Será que a quantidade e o tipo de prática realizada 

pelos jogadores se diferencia ao longo das diferentes etapas de formação?; (4) 

Serão estes fatores (i.e. quantidade e tipo de prática) motivo de diferenciação 
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dos jogadores em função do seu nível de expertise, do sexo e da interação entre 

estas duas variáveis? 

Tendo em consideração o anteriormente exposto, torna-se como principal 

objetivo a caracterização da participação desportiva de voleibolistas portugueses 

(nível de rendimento e sexo distintos), no que concerne aos padrões de treino 

efetuados ao longo do seu desenvolvimento desportivo inicial (entre os 8 e os 20 

anos), em função do seu nível de expertise, sexo e interação entre estas duas 

variáveis. 

 

 1.2. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação foi elaborada segundo as normas e orientações 

de redação e apresentação da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP, 2009). 

Desta forma, o presente estudo encontra-se organizado em sete 

capítulos. No primeiro encontra-se a introdução geral ao tema e a estrutura da 

do trabalho. O segundo é destinado à revisão de literatura, adequada ao tema 

em estudo, com a intenção de estabelecer uma perceção sólida e atual acerca 

do tema. No terceiro capítulo são referidos os objetivos e hipóteses que 

conduzem o estudo. No quarto capítulo são apresentados os procedimentos 

metodológicos para a recolha e análise da informação que suporta o estudo. O 

quinto são apresentados os resultados obtidos, os quais são discutidos e 

enquadrados no capítulo seis (discussão dos resultados). Finalmente, o capítulo 

7 incorpora as considerações finais deste estudo, onde se busca uma reflexão 

conclusiva de toda a informação, bem como indicar potenciais caminhos a 

explorar em investigações futuras e indagar recomendações para o domínio da 

prática. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O desporto vigente no século XXI caracteriza-se pela constante busca de 

desempenhos superiores, da superação de resultados de outrora, e, portanto, 

do alcance da excelência. Deste modo, a investigação no âmbito das ciências 

do desporto não ficou indiferente ao avanço vertiginoso da performance 

desportiva, pelo que muitos estudiosos se debruçaram sobre o estudo da 

excelência no desporto. Diversos investigadores procuraram assim, desvendar 

a grande questão "como os experts se tornam experts?", procurando 

compreender o processo que determina a aquisição e desenvolvimento de 

competências desportivas, bem como os atributos ou componentes de 

desempenho específicos que se constituem fatores chave para um desempenho 

de rendimento superior no desporto (Starkes, 2003). 

Diversos investigadores estudaram o desenvolvimento e alcance de 

rendimentos superiores no desporto adotando duas perspetivas diferenciadas, 

sendo que uma delas defende o papel da componente genética no alcance de 

elevados níveis de rendimento (Baharloo, Service, & Risch, 2000; Gregerson, 

Kowalsky, & Kohn, 1999), e a outra sugere que este processo resulta da 

aprendizagem e consequente desenvolvimento advindos das constantes 

interações com o contexto onde os sujeitos se encontram inseridos (Côté, Baker, 

& Abernethy, 2003; Ericsson, Krampe, & Tesch-Romër, 1993; Helsen, Starkes, 

& Hodges, 1998; Hodge & Deakin, 1998). Mais recentemente, os investigadores 

têm alertado para a necessidade de se adotar uma perspetiva mais holistica e 

integrada, considerando que ambos os fatores (i.e. genética e ambiente) 

fornecem um contributo relevante para o alcance da excelência desportiva. 

Pese embora a relevância desta última perspetiva, a maioria da 

investigação desenvolvida na área das ciências do desporto procura 

compreender a influência dos fatores de treino no desenvolvimento do atleta e 

da expertise (Baker, Côté, & Abernethy, 2003a; Baker, Côté, & Deakin, 2005b; 

Berry, Abernethy, & Côté, 2008; Ward, Hodges, Starkes, & Williams, 2007). 

Diversos são os estudos que têm analisado a quantidade e o tipo de prática 

concretizados pelo atleta ao longo do seu desenvolvimento, procurando, assim, 
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estabelecer padrões que permitam uma melhor compreensão do 

desenvolvimento do atleta e do alcance de elevados níveis de rendimento (Baker 

et al., 2005b; Berry et al., 2008; Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009; Helsen 

et al., 1998; Memmert, Baker, & Bertsch, 2010). 

 

2.1. Modelos de Desenvolvimento do Atleta 

Nas últimas décadas, tem-se observado um incremento significativo no 

número de modelos teóricos que procuram compreender o desenvolvimento do 

atleta (Abbott & Collins, 2004; Bailey & Morley, 2006; Bloom, 1985; Côté, 1999; 

Salmela, 1994; Stambulova, 1994; Wylleman & Lavallee, 2004). Através de uma 

análise específica e detalhada destes modelos, Bruner e colaboradores (2010) 

identificaram a existência de dois corpos de conhecimento distintos, 

nomeadamente os modelos centrados no desenvolvimento do talento (Abbott & 

Collins, 2004; Bailey & Morley, 2006; Bloom, 1985; Côté, 1999; Salmela, 1994) 

e os modelos centrados nas transições existentes na carreira do atleta 

(Stambulova, 1994; Wylleman & Lavallee, 2004). Esta aparente e surpreendente 

desconexão revela-se, de certo modo, desfavorável para a construção de um 

corpo sistemático e coerente de conhecimentos sobre o desenvolvimento dos 

atletas no desporto. 

Os modelos centrados no desenvolvimento do talento (Abbott & Collins, 

2004; Bailey & Morley, 2006; Bloom, 1985; Côté, 1999; Salmela, 1994) dividem 

a carreira do atleta em várias etapas e descrevem as alterações que ocorrem ao 

longo das respetivas no atleta, nos seus padrões de treino e no seu ambiente 

social. Um dos trabalhos que mais norteou a elaboração e desenvolvimento da 

conceptualização destes modelos foi o trabalho de Bloom (1985). Partindo de 

relatos retrospetivos de indivíduos talentosos em disciplinas como matemática, 

arte, ciência e esporte, Bloom (1985) identificou um padrão geral de 

desenvolvimento que se espelha em três etapas de desenvolvimento: (1) fase 

inicial, (2) fase de desenvolvimento e (3) fase de aperfeiçoamento. 

Posteriormente, em 1994, Salmela (Salmela, 1994) desenvolveu um novo 

modelo onde, para além das etapas identificadas por Bloom (1985), incluiu uma 
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etapa adicional à qual chamou de interrupção (i.e. quando os atletas param de 

participar no alto nível competitivo, mas continuam a participação desportiva 

para fins recreativos). Mais recentemente, o modelo proposto por Abbot e Collins 

(2004) vem acrescentar novos pressupostos ao considerar a existência de vários 

processos interativos e compensatórias dentro e entre as capacidades inatas, as 

condições ambientais e psico-comportamentos. Partilhando a mesma 

perspetiva, Bailey e Morley (2006) destacam a importância de outros fatores, 

como, por exemplo, o apoio parental, o apoio do treinador e amigos, e os valores 

sociais que envolvem a participação desportiva do atleta, sugerindo que o 

desenvolvimento do talento precisa de ser visto como um constructo 

multidimensional uma vez que abarca uma ampla gama de influências capazes 

de determinar o rendimento do atleta. 

Pese embora a pertinência destes constructos teóricos, a maioria destes 

modelos não analisa pressupostos viáveis para uma compreensão rigorosa do 

desenvolvimento do atleta, uma vez que consideram variáveis não quantificáveis 

ou difíceis de testar (Côté et al., 2012). Para além disso, as etapas consideradas 

nestes modelos apresentam-se de difícil definição muito devido à falta de clareza 

dos indicadores que caracterizam as respetivas (Côté et al., 2012). 

Muito recentemente, Gulbin e colaboradores (Gulbin et al., 2013) 

propuseram um novo modelo sobre o desenvolvimento do talento desportivo 

conhecido como FTEM (Foundations, Talent, Elite, Mastery). O respetivo 

compreende 10 etapas de desenvolvimento muito pormenorizadas, afim de 

melhor compreender os processos inerentes ao desenvolvimento e transições 

na carreira do atleta (i.e. continuum entre participação e expertise). Pese embora 

o seu potencial, a ausência de evidências empíricas que sustentem os seus 

pressupostos limitam a nossa compreensão sobre a sua validade e 

aplicabilidade. 

O Modelo Desenvolvimental de Participação Desportiva (MDPD, Côté, 

1999; Côté et al., 2003, 2007; Côté et al., 2012) constitui-se um construto teórico 

que procurou colmatar as limitações mencionadas anteriormente. Sendo 

considerado a conceptualização mais proeminente na literatura da especialidade 
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(Bruner et al., 2010), este modelo tem vindo a ser desenvolvido e aprimorado na 

última década, fruto da investigação empírica desenvolvida em seu torno. O 

respetivo modelo sugere que o atleta se pode desenvolver através de três 

trajetórias distintas: 1) a participação recreativa através de uma prática 

desportiva inicial diversificada e de jogo deliberado; (2) participação de elite 

através de uma prática desportiva inicial diversificada e de jogo deliberado; e (3) 

participação de elite através de uma especialização precoce e de prática 

deliberada (Côté et al., 2007; Côté et al., 2012). As diferentes trajetórias são 

baseadas em mudanças no tipo e quantidade de desportos praticados, jogo 

deliberado e prática deliberada, com resultados específicos e diferenciados para 

o desenvolvimento do atleta (Côté et al., 2007; Côté et al., 2012). Em contraste 

com os modelos existentes sobre o desenvolvimento do atleta, a principal 

vantagem do MDPD situa-se na identificação de indicadores claros para cada 

etapa de desenvolvimento que se observam consistentes com as teorias do 

desenvolvimento infantojuvenil (Coté et al., 2012). 

No que concerne aos modelos centrados nas transições existentes na 

carreira do atleta (Stambulova, 1994; Wylleman & Lavallee, 2004), estes 

procuram descrever e explicar as razões, processos e fatores que influenciam 

os resultados e as consequências posteriores de uma transição no desporto. 

Deste modo, os modelos de Lavallée de Stambulova (1994) e Wylleman (2004) 

não foram elaborados, apenas, para caracterizar as diferentes etapas do 

desenvolvimento do atleta, mas, também, para descrever as transições que 

ocorrem entres as diversas etapas. O modelo sugerido por Stambulova (1994) 

divide a carreira de atleta em cinco etapas: (1) fase de preparação, (2) fase de 

especialização (3), fase de treino intensivo no desporto escolhido, (4) fase 

culminante, e (5) a fase final seguida de interrupção. O modelo proposto por 

Wylleman (2004) incluiu as mesmas etapas consideradas no modelo de Salmeta 

(1994), mas procurou integrar outros níveis de análise, nomeadamente a 

vertente psicológica, psicossocial e a vocação académica, de forma a 

proporcionar uma visão mais holística do processo de desenvolvimento do atleta. 
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Figura 1. O Modelo Desenvolvimental de Participação Desportiva. Adaptado de 

“Practice and play in the development of sport expertise,” escrito por Jean Côté, 

Joseph Baker e Bruce Abernethy, 2007, In R. Eklund & G. Tenenbaum (Eds.), 

Handbook of sport psychology, (3rd edição, pp. 184-202). Hoboken, NJ: Wiley. 

Copyright 2007 by Wiley.  
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Considerando que as duas abordagens conceptuais (i.e. modelos de 

desenvolvimento do atleta e modelos sobre transições na carreira do atleta) se 

completem na perfeição e operam sob o objetivo de construir um corpo sólido de 

conhecimento nesta área de investigação, a sua desconexão revela-se, no 

mínimo, surpreendente. Bruner e colaboradores (2010) destacaram o carácter 

multidisciplinar vigente no âmbito do desenvolvimento do atleta como uma 

possível justificação para esta falta de interligação entre os construtos teóricos. 

No entanto, como consequência desta segregação, verifica-se um crescimento 

reduzido e lento do conhecimento nesta área de investigação, o que limita, 

obviamente, os nossos entendimentos sobre os processos que determinam o 

desenvolvimento do atleta e o alcance da excelência no desporto. Deste modo, 

estudos futuros devem evitar este isolamento teórico e perspetivar uma 

integração do conhecimento enquanto potencial campo a explorar em 

investigações futuras. 

 

2.2. Especialização Precoce vs Diversificação Inicial 

  

 O MDPD (Côté, 1999; Côté et al., 2003; Côté, Baker, & Abernethy, 2007) 

e a investigação empírica existente, consideram que o alcance da excelência 

desportiva se pode concretizar através de dois percursos desportivos distintos, 

nomeadamente, a especialização precoce (Ford et al., 2009; Law, Côté, & 

Ericsson, 2007) ou um envolvimento desportivo inicial diversificado (Baker et al., 

2005b; Barreiros et al., 2013; Fraser-Thomas et al., 2008a; Soberlack & Côté, 

2003). 

 A noção de especialização precoce advém das premissas enunciadas 

pela Teoria da Prática deliberada (Ericsson et al., 1993) que indicam a existência 

de uma forte relação entre o número de horas de prática deliberada (i.e. prática 

altamente estruturada, intensiva, que requer esforço e que potencia a 

performance desportiva) e o nível de performance alcançado, sugerindo, assim, 

que a probabilidade de um indivíduo alcançar a expertise aumenta quando mais 

cedo iniciar o seu investimento neste tipo de prática. 
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 Um percurso direcionado para a especialização precoce no desporto 

incide, principalmente, sobre resultados de performance a curto-prazo de um 

número reduzido de atletas jovens, muitas vezes circunscrevendo o impacto 

positivo a longo-prazo que o desporto para crianças e jovens pode ter. A 

aplicação de uma abordagem deste sexo (i.e. especialização precoce), pode ser 

eficaz no desenvolvimento do talento desportivo de uma base alargada de 

participantes (como exemplo temos o Futebol na Inglaterra, o Basebol e o 

Basquetebol nos Estados Unidos da América, o Hóquei no gelo no Canadá). 

Porém, este pressuposto exclui um elevado número de crianças que 

possivelmente estariam interessadas na prática desportiva a um nível recreativo, 

ou, até mesmo, crianças que, embora não fossem selecionadas para integrarem 

programas de alto nível durante a infância, poderiam integrar o alto rendimento 

mais tarde. Por outras palavras, esta abordagem restringe a prática desportiva a 

uma panóplia de atletas interessados e comprometidos desde uma idade 

precoce (Fraser-Thomas & Côté, 2009). 

Os programas desportivos que incitam uma especialização precoce 

traduzem-se, em grande parte, em custos a nível físico e psicossocial associados 

a uma seleção precoce dos atletas e a uma elevada quantidade de treino durante 

a infância. Quando esta abordagem é implementada amplamente, os custos 

associados ao desenvolvimento pessoal e à participação desportiva a longo-

prazo podem ser devastadores para um elevado número de crianças e jovens, 

isto porque pode conduzir a um decréscimo do divertimento e da satisfação 

associados à participação desportiva, e a uma maior probabilidade da ocorrência 

do abandono desportivo, do burnout e de lesões (Fraser-Thomas et al., 2008a; 

Fraser-Thomas et al., 2008b; Strachan et al., 2009; Wall & Côté, 2007). 

Pese embora as suas desvantagens, a verdade é que diversos estudos 

têm comprovado a relação existente entre o investimento precoce numa só 

atividade desportiva e numa prática altamente especializada e o alcance de 

elevados níveis de rendimento, particularmente em desportos onde o pico de 

performance ocorre precocemente na carreira do atleta, como é o caso da 

ginástica ou da natação (Ford et al., 2009; Hodges & Starkes, 1996; Ward et al., 

2007). 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

18 
 

No entanto, a investigação empírica mais recente (e.g. Barreiros et al., 

2013; Berry et al., 2008; Gulbin, Oldenziel, Weissensteiner, & Gagné, 2010; 

Hayman, Polman, Taylor, Hemmings, & Borkoles, 2011; Leite & Sampaio, 2012) 

tem igualmente demonstrado que os atletas que vivenciam uma prática 

desportiva inicial diversificada, caracterizada por uma participação em diversos 

desportos e um envolvimento em jogo deliberado, continuam a alcançar 

patamares elevados de rendimento, sugerindo que este percurso desportivo não 

limita o alcance da expertise no desporto e pode, inclusivamente, revelar-se 

benéfico para o desenvolvimento desportivo a longo prazo do atleta (Baker, 

2003; Baker, Cobley, & Fraser-Thomas, 2009; Côté, Lidor, & Hackfort, 2009; 

Côté et al., 2012). 

 O princípio subjacente aos programas que propõem a participação de 

diversos desportos durante a infância é proporcionar equipamentos, espaço, 

oportunidades de jogo e de treino a um elevado número de crianças e no âmbito 

de diversos desportos, no sentido de se constituir um mecanismo que promova 

a participação desportiva entre um elevado grupo de adolescentes (Côté et al., 

2009). O aspeto mais importante relacionado com a prática diversificada durante 

a infância é atrair as crianças para o desporto e motivá-las para se manterem 

envolvidas neste contexto, de forma a escolherem intencionalmente um percurso 

desportivo recreativo ou de alto rendimento quando atingirem, 

aproximadamente, os 13 anos de idade (Côté et al., 2009). 

A abordagem relativa a uma prática diversificada durante a infância é 

consistente com a perspetiva desenvolvimental que enfatiza a participação 

desportiva a longo-prazo, o desenvolvimento pessoal e a performance enquanto 

importantes considerações a ter em conta no envolvimento desportivo de 

crianças e jovens. Considerando a dificuldade de calcular e prever o talento 

desportivo durante a infância, é importante que os programas desportivos 

possam oferecer oportunidades desportivas equilibradas que beneficiem um 

elevado número de crianças. Os benefícios relativos à experimentação de 

diversos desportos durante a infância têm sido reconhecidos e destacados por 

diversos estudos, que demonstraram o impacto positivo desta abordagem não 

só no desenvolvimento pessoal do atleta e na continuidade da sua participação 
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desportiva ao longo do tempo (Côté et al., 2009), mas igualmente no 

desenvolvimento da expertise na idade adulta (Côté & Abernethy, 2012). 

 

2.3. Prática Deliberada vs Jogo Deliberado 

 

No que concerne ao tipo de prática efetuada, diversos investigadores têm 

procurado compreender o papel da prática deliberada no desenvolvimento da 

excelência no desporto (e.g. Hayman, Polman, Borkoles, & Taylor, 2013; Helsen 

et al., 1998; Hodge & Deakin, 1998; Hodges & Starkes, 1996; Ward et al., 2007), 

atestando uma importância acrescida deste tipo de prática para o 

desenvolvimento de determinadas habilidades desportivas (físicas, técnicas, 

táticas, cognitivas). O conceito de prática deliberada emergiu de um estudo 

realizado com pianistas e violinistas, onde Ericsson e colaboradores (1993) 

concluíram que a forma mais eficaz de aprendizagem ocorre através do 

envolvimento em atividades altamente estruturadas definidas como prática 

deliberada. De acordo com Ericsson et al. (1993), o envolvimento em prática 

deliberada requer esforço, não gera recompensas imediatas, e o seu principal 

objetivo é aumentar a performance ao invés de proporcionar um prazer e um 

divertimento inerente. A prática deliberada incide na promoção da performance 

desportiva ao possuir um (ou mais) adulto a configurar um ambiente de 

aprendizagem que potencie a performance do sujeito. 

 Os estudos que investigaram os padrões de prática desportiva específica 

(i.e. prática deliberada) ao longo do desenvolvimento do atleta, geralmente 

indicam que os atletas experts acumulam mais horas deste tipo de prática ao 

longo do seu desenvolvimento, embora as diferenças entre atletas experts e os 

não-experts não se observem até à adolescência (Côté et al., 2007). Por outro 

lado, a vertente excessivamente estruturada, competitiva e regulada por adultos, 

características do desporto organizado e da prática deliberada durante a 

infância, pode levar a consequências negativas tais como a exclusão precoce de 

atletas que possuam uma maturação biológica mais tardia, o aumento da 

prevalência de lesões por sobrecarga e o abandono desportivo precoce, 
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consequências estas que podem limitar potencialmente o desenvolvimento do 

talento em diversos desportos (Côté & Abernethy, 2012). Este tipo de abordagem 

pode igualmente resultar num excesso de dependência relativamente a formas 

explícitas de aprendizagem e, com isso, limitar um desempenho robusto da 

habilidade perante condições de stress físico e psicológico (Masters & Maxwell, 

2004). 

Reconhecendo que os atletas tendem a vivenciar as primeiras 

experiências desportivas através de jogos divertidos e realizados entre os 

amigos, Côté (1999) sugeriu o termo “jogo deliberado” para caracterizar este tipo 

de atividade desportiva. O jogo deliberado, integra as atividades físicas iniciais 

que são intrinsecamente motivantes, oferecem uma gratificação imediata, e são 

especificamente construídas e desenhadas para potenciar o divertimento e o 

prazer. Tem sido postulado como uma atividade essencial para o envolvimento 

precoce de atletas com o desporto (Côté et al., 2003, 2007; Côté et al., 2012). 

Uma quantidade considerável de evidências têm demonstrado o envolvimento 

em jogo deliberado durante a infância favorece o alcance de rendimentos 

superiores no desporto (Baker, Côté, & Deakin, 2005b; Berry et al., 2008; 

Hayman et al., 2011; Memmert et al., 2010). Estas atividades, como por exemplo, 

jogar basquetebol na rua com os amigos, são reguladas por regras definidas 

pelas crianças que são adaptadas a partir de regulamentos oficiais da respetiva 

modalidade. Mais se acrescenta que estas atividades são criadas e 

monitorizadas pelas crianças, sendo, por este motivo, considerado um tipo de 

prática desportiva informal. 

 Neste sentido, o jogo deliberado caracteriza-se por ser uma atividade 

conduzida maioritariamente pela criança, oferecendo assim características 

únicas quando comparada com as atividades que são criadas e conduzidas pelo 

adultos, atividades essas que caracterizam a prática do desporto organizado. A 

configuração do jogo deliberado permite à criança experimentar novos 

comportamentos e habilidades dentro de um ambiente seguro mas, 

simultaneamente, estimulante (Balish & Côté, 2013). Esta configuração permite 

à criança cometer erros sem ser criticado, ser criativo sem ser julgado, tentar a 

realização de uma nova habilidade sem que lhe digam “como fazê-lo”, e praticar 
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desporto sem um foco explícito de execução técnica com vista á performance. A 

liberdade e flexibilidade inerentes à estrutura deste tipo de prática levam à 

conceção de ambientes de aprendizagem implícita ajustados às necessidades 

das próprias crianças, o que promove o desenvolvimento de um reportório motor 

alargado e um lugar por excelência para a criança expor a sua criatividade (Côté, 

Erickson, & Abernethy, 2013; Memmert et al., 2010; Wood, 2013). O ambiente 

único inerente ao jogo deliberado proporciona inúmeras vantagens de 

aprendizagem que, por conseguinte, se associam a uma participação desportiva 

de longo-prazo, ao desenvolvimento pessoal e ao alcance da expertise (e.g. 

performance; Côté, Erickson, & Abernethy, 2013). No entanto, pese embora a 

literatura reconheça a importância deste tipo de atividades, a atenção dirigida 

para o seu estudo é comparativamente menor quando comparado com a 

investigação realizada sobre a prática deliberada (Côté et al., 2013). 

Apesar da legitimidade destes dois tipos de atividades (i.e. prática 

deliberada e jogo deliberado) para o alcance da expertise no contexto desportivo, 

a sua perspetiva antagónica e fracionada revela-se redutora quando 

consideramos a panóplia de atividades que as crianças podem vivenciar no 

contexto desportivo. Para além disso, os investigadores têm alertado para a 

dificuldade na identificação de atividades que cumpram exatamente com todos 

os pressupostos indicados nas respetivas definições originais (Davids, 2000). 

Mais se acrescenta que esta perspetiva apenas converge a investigação para 

uma descrição do tipo de atividades (por exemplo, prática deliberada e jogo 

deliberado) efetuadas ao longo do desenvolvimento do atleta, falhando na 

análise de outros fatores que podem influenciar a qualidade da respetiva prática 

(i.e. tipo de modalidades praticadas, grau de formalidade da prática, fatores 

contextuais da prática, etc.). A este respeito, urge, portanto, aceder à análise do 

tipo de prática através de outras lentes que permitam caracterizar da melhor 

forma o envolvimento desportivo do atleta e compreender o papel de outros 

fatores intrínsecos a essa prática que podem igualmente contribuir para o 

desenvolvimento do atleta e para o alcance da expertise. 
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2.4. Lacunas vigentes no estudo do desenvolvimento do atleta 

 

Os estudos empíricos dedicados ao estudo do desenvolvimento do atleta 

e da expertise no desporto têm maioritariamente analisado atletas de níveis de 

rendimento diferenciado (i.e. experts vs não-experts) (e.g. Baker et al., 2003a; 

Law et al., 2007; Leite, Baker, & Sampaio, 2009). A pertinência destes estudos 

justifica-se pela necessidade de identificar pontos de convergência e de 

divergência nos percursos desportivos efetuados por esses atletas, de forma a 

compreender as razões explicativas do alcance de patamares de rendimento 

superiores. Curiosamente, a globalidade destes estudos não considera o sexo 

dos participantes enquanto fator diferenciador dos percursos desportivos dos 

atletas. Perante um contexto de realização como o desporto, a contemplação 

das diferenças existentes nas singularidades entre homem e mulher parece 

justificar-se no sentido de evitar a tradicional prevalência da cultura masculina 

na orientação de programas que visam o desenvolvimento do atleta. Mais se 

acrescenta que estes vetores (i.e. sexo e nível de rendimento do jogador) por 

não se constituírem indicadores independentes, o estudo da sua interação 

poderá nos encaminhar para entendimentos mais específicos e pormenorizados 

sobre o desenvolvimento do atleta. Pese embora a pertinência desta 

constatação, a verdade é que a interação do sexo e do nível de rendimento do 

atleta tem sido largamente desconsiderada pela investigação empírica centrada 

nesta temática. 

Para além disso, o estudo do desenvolvimento desportivo a longo prazo 

tem sido escrutinado através da análise de percursos desportivos de atletas 

provenientes de diversas modalidades (e.g. Baker et al., 2003b; Barreiros et al., 

2013; Leite et al., 2009), desconsiderando as diferenças impostas pela 

especificidade de cada desporto. Apesar da importância destas evidências para 

o estabelecimento de quadros teóricos relevantes para a temática, a verdade é 

que se encontra uma dificuldade acrescida em aceder às idiossincrasias do 

processo de desenvolvimento de cada modalidade desportiva.  

Em particular, quando indagamos sobre o percurso desportivo dos 

jogadores de voleibol, facilmente percebemos a existência de um défice de 
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estudos na literatura dedicados somente à análise desta modalidade. A 

investigação existente (Barreiros et al., 2013; Leite et al., 2009), considera uma 

análise simultânea do desenvolvimento de atletas provenientes de uma 

multiplicidade de modalidades desportivas (onde o voleibol se encontra incluído), 

o que limita o nosso entendimento acerca do percurso específico dos jogadores 

de voleibol. Deste modo, o nosso conhecimento carece de indicadores válidos, 

singulares e detalhados sobre o desenvolvimento desportivo a longo prazo dos 

jogadores de voleibol. 
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3. Objetivos do estudo 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

Caracterizar a participação desportiva de voleibolistas portugueses (nível 

de rendimento e sexo distintos), no que concerne aos padrões de treino 

efetuados ao longo do seu desenvolvimento desportivo inicial (entre os 6 e os 20 

anos), em função do seu nível de expertise, sexo e interação entre estas duas 

variáveis. 

 

3.1.1. Objetivos Específicos 

Foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Averiguar se a idade de iniciação desportiva, idade de iniciação e 

especialização no voleibol difere em função do nível de expertise, sexo e 

interação entre estas duas variáveis; 

2. Caracterizar o número, horas e tipologia das atividades desportivas 

organizadas praticadas ao longo do desenvolvimento dos jogadores e averiguar 

se estas variáveis diferem em função do nível de expertise e sexo dos jogadores, 

bem como a interação entre estas duas variáveis; 

3. Caracterizar especificamente as horas de prática organizada específica 

(i.e. voleibol) ao longo do desenvolvimento dos jogadores e verificar se esta 

variável difere em função do nível de expertise, sexo e interação entre estas duas 

variáveis; 

4. Caracterizar o número e horas de atividades desportivas não 

organizadas praticadas ao longo do desenvolvimento dos jogadores e verificar 

se estas variáveis diferem em função do nível de expertise e do sexo dos 

jogadores, bem como a interação entre estas duas variáveis.
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 

A amostra deste estudo totaliza 60 jogadores de voleibol portugueses, 

sendo estes selecionados em função do seu nível de expertise (30 experts e 30 

não-experts) e sexo (30 masculino e 30 feminino). Os respetivos participantes 

foram selecionados tendo por base os seguintes critérios gerais: (1) ter idade 

igual ou superior a 23 anos, e (2) possuir no mínimo 10 anos de prática de 

voleibol. Para uma seleção específica e rigorosa dos jogadores experts, foram 

considerados os seguintes critérios de inclusão: (1) jogarem na primeira divisão 

nacional; (2) terem participado na seleção nacional sénior, e (3) serem 

considerados pelos treinadores da seleção nacional como um dos melhores 

jogadores nacionais de voleibol. No que concerne ao jogadores não-experts, os 

critérios de inclusão para a sua seleção foram: (1) jogarem numa divisão 

competitiva inferior (2ª ou 3ª divisão), e (2) nunca terem participado na seleção 

nacional. Todos os jogadores de voleibol portugueses que não cumpriam os 

critérios acima mencionados ou que demonstravam alguma dubiedade em 

relação aos respetivos, foram automaticamente excluídos da amostra 

integradora deste estudo. Para a concretização da recolha de informação 

necessária para esta investigação, os jogadores foram contactados 

pessoalmente, onde lhes foi proporcionado uma visão global do estudo e onde 

os respetivos assinaram os termos de consentimento para a realização das 

entrevistas. A percentagem de concordância para a realização do estudo foi de 

100%. 
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4.2. Instrumento Utilizado e Procedimentos 

Para a recolha de dados foi desenvolvida e aplicada uma versão adaptada 

da entrevista retrospetiva desenvolvida por Côté, Ericsson e Law (2005). A 

entrevista era composta por duas secções distintas de informação, 

nomeadamente: a) dados demográficos do atleta; e b) padrões de treino (i.e. 

idade de iniciação da prática desportiva; idade de iniciação e especialização no 

voleibol; número, horas e tipologia de atividades organizadas praticadas; horas 

de prática organizada específica (i.e. voleibol); número e horas de atividades não 

organizadas). A informação relativa aos padrões de treino foi registada em 

diversas tabelas que foram intencionalmente construídas para facilitar o 

entrevistado a recordar devidamente da sua prática desportiva passada. 

  Para a caracterização dos padrões de treino, o MDPD e o sistema 

competitivo da FPV foram considerados para definir as etapas de formação 

desportiva consideradas neste estudo. Neste sentido, foram definidas 3 etapas 

de formação desportiva: 6-12 anos (etapa 1), 13-16 anos (etapa 2), e 17-20 anos 

(etapa 3). A primeira etapa corresponde exatamente à primeira etapa 

considerada no MDPD. No voleibol, em especial, este grupo de idades é 

caracterizado pela prática informal da modalidade, pela implementação de jogos 

reduzidos (2x2 e 4x4), onde a iniciação desportiva e o divertimento se constituem 

os principais objetivos com o principal intuito de fomentar a prática pelo desporto. 

Já na segunda etapa (13-16 anos) associa-se de acordo com a segunda etapa 

considerada no MDPD (13-15 anos). Este grupo, no voleibol, caracteriza-se pela 

introdução do jogo formal (6x6), pela implementação de uma prática mais 

sistemática, pelo início da especialização tática e funcional, e também pelo 

aumento da quantidade da frequência e tempo de treino. Finalmente, a terceira 

etapa (17-20 anos) compõem-se dentro da terceira etapa considerada no MDPD 

(acima de 16 anos). Este grupo, corresponde no voleibol, à transição júnior-

senior, etapa que a preparação e a implementação de elevados níveis de prática 

são potenciados a fim de maximizar o desempenho. 

As entrevistas foram aplicadas e conduzidas pelos investigadores 

envolvidos neste estudo, num ambiente calmo e silencioso, de forma a dispor 
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das melhores condições possíveis para a recolha da informação desejada sobre 

o percurso desportivo dos atletas. A realização das entrevistas teve uma duração 

de 45 minutos a 2 horas. 

 

4.3. Análise de Dados 

Para realizar a análise quantitativa dos dados, foi utilizado o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 20.0 para o 

Windows. Para a descrição dos dados foram utilizados os valores da média e 

desvio padrão. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a 

normalidade da distribuição. ANOVA Two-Way foi aplicada, a fim de explorar a 

idade de iniciação desportiva, idade de iniciação e especialização no voleibol dos 

atletas em função do nível de expertise e do sexo. Para efetuar a análise dos 

padrões de treino (i.e. número, horas e tipologia de atividades organizadas 

praticadas; horas de prática organizada específica (i.e. voleibol); e número e 

horas de atividades não organizadas) ao longo das diferentes etapas de 

formação foi aplicado uma ANOVA de Medidas Repetidas com teste post-hoc 

(Tukey e Bonferroni). Foi considerado o nível de significância estabelecido em 

p≤0,05. 

 

4.4. Validade e Fiabilidade dos Dados 

A análise retrospetiva constitui-se uma metodologia altamente 

dependente da validade da informação reportada (Côté et al., 2005). Enquanto 

que relembrar eventos recentes se constitui uma tarefa relativamente fácil e 

confiável, recordar informações sobre atividades realizadas numa fase inicial do 

percurso desportivo do atleta poderá não ser uma tarefa com o mesmo índice de 

precisão (Côté et al., 2005). Neste sentido, de forma a assegurarmos a 

fiabilidade dos dados do presente estudo, 10% da amostra foi convidada a 

refazer a entrevista 6 meses depois da primeira concretização. A 

correspondência entre os dados reportados pelos atletas nos diversos 

momentos foi examinada através da percentagem de concordância. A fiabilidade 
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do teste-reteste foi assegurada pelo indicador Kappa de Cohen (valores entre 

0.82 e 1), o que indica que os dados deste estudo são válidos e fiáveis (28). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Idade de Iniciação Desportiva 
 
 

No que concerne à idade de iniciação da prática desportiva, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em função do sexo (F(1,56) 

=1.15, p=.89, η2=.124), nível de expertise (F(1,56) =1.61, p=.32, η2=.178) ou 

interação (F(1,56) =1.49, p=.78, η2=.156). 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva para a idade de iniciação desportiva. 

      Sexo/Expertise     

  
Homens 
experts 

Homens               
não-

experts 

Mulheres 
experts 

Mulheres      
não-

experts 

Total 
experts 

Total          
não-

experts 

N 15 15 15 15 30 30 

Mean 6,6 7,1 8,1 7,9 7,3 7,5 

Std. Dev 2,8  2,6  3,0  3,1  2,7  2,9  

 

 
5.2. Idade de Iniciação no Voleibol 

 
 

Relativamente à idade de iniciação no voleibol, os resultados do estudo 

demonstraram que o perfil dos voleibolistas é semelhante, uma vez que não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas para o nível de expertise 

(F(1,56) =1.17, p=.89, η2=.198), sexo (F(1,56) =1.63, p=.21, η2=.176) ou interação 

(F(1,56) =1.45, p=.56, η2=.134)  

 

     Tabela 2 – Estatística descritiva para a idade de iniciação no voleibol. 

      Sexo/Expertise     

  

Homens 
experts 

Homens               
não-experts 

Mulheres 
experts 

Mulheres      
não-experts 

Total 
experts 

Total          
não-experts 

N 15 15 15 15 30 30 

Mean 9,4 10,6 11,5 10,5 10,5 10,6 

Std. Dev 3,5 3,3 2,5 1,9 3,2 2,7 
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5.3. Idade de Especialização no Voleibol 
 

No que concerne à idade de especialização no voleibol, os atletas 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas em função da interação 

(F(1,56) =1.89, p=.001, η2=.256). Os jogadores expert masculino e feminino 

(p=.001 e p=.011, respetivamente) especializaram-se mais tarde na modalidade. 

 

Tabela 3 – Análise descritiva (média e desvio padrão) sobre a idade de iniciação da participação 
desportiva e voleibol, e idade de especialização no voleibol. 

     Sexo/Expertise   

  

 
Homens 
experts 

Mulheres  
experts 

Homens                
não-

experts 

Mulheres      
não-

experts 

1ª participação numa 
atividades desportiva 

 
6.6 (2.8) 8.1 (3.0) 7.1 (2.6) 7.9 (3.1) 

1ª participação no 
voleibol 

 
10.1 (3.7) 11.7 (2.5) 10.1 (3.7) 11.0 (2.2) 

Especialização no 
voleibol 

 
15.0 (2.1) 14.0 (2.1) 12.2 (1.7) 13.0 (2.7) 

 
 
 

5.4. Número e Horas de Atividades Organizadas (AO) 
 
 

Relativamente ao número de atividades organizadas (AO), existem 

diferenças estatisticamente significativas em função das etapas de formação 

(F(2,112)=22,938, p<.001, η2=.291). No geral, os jogadores praticaram mais AO na 

etapa 1 e 2 do que na etapa 3 (p=.001 e p=.002, respetivamente). Não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas em função do nível de 

expertise, sexo e interação para esta variável. 
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Tabela 4 – Estatística descritiva para a quantidade da prática de AO em relação ao nível de 
expertise, sexo e interação. 

        Atividades Organizadas   

 

  
Homens 
experts 

Homens               
não-

experts 

Mulheres  
experts 

Mulheres   
não-

experts 
Total 

  N 15 15 15 15 30 

8.12 Mean 3,7 2,5 2,6 3,1 3 

 Std. Dev 2 1 1,5 2 1,7 

  N 15 15 15 15 30 

13.16 Mean 3,1 2,2 1,9 1,8 2,25 

 Std. Dev 1,1 1,3 1,2 1,5 1,3 

  N 15 15 15 15 30 

17.20 Mean 1,9 1,7 1,7 1,4 1,6 

 Std. Dev 1 0,9 0,9 0,8 0,8 

 

No que concerne às horas de prática de AO, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas em função das etapas de formação 

(F(2,112)=14.903, p<.001, η2=.210) e da interação entre o nível de expertise e o 

sexo (F(6,112)=5,289, p<.001, η2=.221). No geral, os jogadores praticaram mais 

horas de AO na etapa 2 e 3 do que na etapa 1 (p=.001 e p=-.001, 

respetivamente). Os jogadores expert (masculino e feminino) praticaram mais 

horas do que os jogadores não-expert masculino (p=.01 e p=.03, 

respetivamente). 

Tabela 5 – Estatística descritiva para as horas de prática de AO ao longo das etapas de formação. 
 

        Horas de prática de AO   

 

  
Homens 
experts 

Homens                
não-

experts 

Mulheres 
 experts 

Mulheres      
não-

experts 
Total 

  N 15 15 15 15 30 

COL8.12 Mean 1059,87 798,40 1197,33 1258,40 1078,50 

 
Std. 
Dev 

614,731 386,231 1886,741 999,458 1112,945 

  N 15 15 15 15 30 

COL13.16 Mean 1500,80 1155,33 1720,67 1297,60 1418,60 

 
Std. 
Dev 

564,036 284,992 751,409 605,611 601,687 

  N 15 15 15 15 30 

COL17.20 Mean 2670,53 1141,73 2059,80 1127,20 1749,82 

 
Std. 
Dev 

1050,841 157,533 565,146 347,356 897,135 



5. RESUTADOS 
 

40 
 

5.5. Tipo/Natureza de Atividades Organizadas Praticadas 
(Modalidades Individuais e Coletivas) 
 
 

Os voleibolistas portugueses apresentam perfis diferentes quanto à 

natureza das atividades organizadas praticadas. No que se refere à pratica de 

modalidades individuais (MI), observam-se diferenças estatisticamente 

significativas em função das etapas de formação (F(2,112)=27.61, p<.001) e do 

sexo dos jogadores (F(2,112)=8.02, p=.001). No geral, os jogadores praticaram 

mais MI na etapa 1 do que na etapa 2 e 3 (p=.001 e p=.000, respetivamente), e, 

ainda, mais MI na etapa 2 em relação à etapa 3 (p=.000). Quanto ao sexo, as 

mulheres praticaram mais MI do que os homens na etapa 1 quando comparada 

com a etapa 2 (p=.010). Não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas no que concerne à prática de MI em função do nível de expertise 

ou interação entre este e o sexo. 

 

Tabela 6 – Estatística descritiva para o número de MI praticadas ao longo das etapas de 
formação. 

        Modalidades Individuais     

 

  
Homens 
experts 

Homens                
nâo-

experts 
Mulheres experts 

Mulheres    
não-
experts 

Total 
experts 

Total          
não-

experts 

  N 15 15 15 15 30 30 

8.12 Mean 0,9 0,7 1,6 2 1,2 1,3 

 Std. Dev 0,6 0,5 0,6 1,2 0,7 1,1 

  N 15 15 15 15 30 30 

13.16 Mean 0,8 0,7 1 1 0,9 0,8 

 Std. Dev 0,5 0,8 0,8 1,5 0,6 1,2 

  N 15 15 15 15 30 30 

17.20 Mean 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 

 Std. Dev 0,4 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 

 

Relativamente à prática de modalidades coletivas (MC), observam-se 

diferenças estatisticamente significativas em função das etapas de formação 

(F(2,112)=7.72, p=.001). Os voleibolistas, em geral, praticaram mais MC na etapa 

1 (p=.000) do que na 2 (p.000) e do que na etapa 3. Não se observaram 
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diferenças estatisticamente significativas em função do nível de expertise, sexo 

ou interação entre estas duas variáveis no que concerne à prática de MC. 

 

Tabela 7 – Estatística descritiva para o número de MC praticadas ao longo das etapas de 
formação. 
 

        Modalidades Coletivas     

 

  
Homens 
experts 

Homens                
não-

experts 

Mulheres 
 experts 

Mulheres      
não-

experts 

Total 
experts 

Total          
não-

experts 

  N 15 15 15 15 30 30 

COL8.12 Mean 3,01 2,65 2,88 2,57 2,95 2,61 

 
Std. 
Dev 

0,96 0,8 0,80 0,95 0,88 0,87 

  N 15 15 15 15 30 30 

COL13.16 Mean 2,40 1,91 2,15 1,1 2,28 1,50 

 
Std. 
Dev 

0,84 0,72 0,62 0,87 0,73 0,79 

  N 15 15 15 15 30 30 

COL17.20 Mean 1,30 1,06 1,11 1,05 1,2 1,10 

 
Std. 
Dev 

0,81 0,67 0,57 0,66 0,69 0,66 

 
 
 
 

5.6. Horas de Prática Organizada Específica (Voleibol)  
 

 

 No que concerne ao número de horas de prática organizada específica 

(i.e. número de horas de voleibol), foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em função do nível de expertise (F(2,112)=46.609, 

p<.001, η2=.454) e das etapas de formação (F(2,112)=187.982, p<.001, η2=.770). 

No geral, os jogadores praticaram mais horas de voleibol nas etapas 2 e 3 

(p=.001 e p=.001, respetivamente). Os jogadores experts praticaram mais horas 

de voleibol do que os jogadores não-experts (p=.001). 
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Tabela 8 – Estatística descritiva para a quantidade em horas da prática de voleibol em função do 
nível de expertise, sexo e interação. 

  

Expert masculino Expert feminino 

8-12 13-16 17-20 
Total 

8-12 13-16 17-20 
Total 

(8-20) (8-20) 

Horas de 
voleibol 

347.2 
(285.4) 

1093.0 
(530.9) 

2589.0 
(1088.0) 

4029.0 
(1610.2) 

324.1 
(342.9) 

1357.0 
(635.0) 

2041.0 
(555.1) 

3721.4 
(1151.2) 

  

Não-expert masculino Não expert feminino 

8-12 13-16 17-20 
Total 

8-12 13-16 17-20 
Total 

(8-20) (8-20) 

Horas de 
voleibol 

399.0 
(366.2) 

947.0 
(286.1) 

1137.0 
(159.1) 

2483.0 
(706.4) 

553.3 
(315.0) 

1122.0 
(350.0) 

1073.0 
(291.0) 

2748.0 
(713.0) 

 

5.7. Número e Horas de Atividades Não Organizadas (ANO) 
 

 
Relativamente ao número de atividades não organizadas (ANO), não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas em função do nível de 

expertise, sexo ou interação entre estas aborda variáveis. No entanto, os grupos 

diferem entre si no número de horas deste tipo de atividades, particularmente 

quando os resultados foram analisados em função das etapas de formação 

(F(2,112)=15.166, p<.001, η2=.213). Especificamente, os jogadores praticaram 

mais horas de ANO na etapa 1 e 2 (p=.001 e p=.03, respetivamente) do que na 

etapa 3. 

Tabela 9 – Estatística descritiva para a quantidade da prática de ANO em função do nível de 
expertise, sexo e interação. 

       

        Atividades Não Organizadas 

 
  

Homens 
experts 

Homens                
não-

experts 

Mulheres 
experts 

Mulheres      
não-

experts 
Total 

  N 15 15 15 15 30 

ANO8.12 Mean 1,9 1,6 2,3 2,3 2 

 Std. 
Dev 1,5 2 1,1 1,6 1,6 

  N 15 15 15 15 30 

ANO13.16 Mean 2,2 2,1 2 1,9 2 

 Std. 
Dev 1,4 1,8 1,4 2,5 1,8 

  N 15 15 15 15 30 

ANO17.20 Mean 1,6 1,8 1,3 1,8 1,6 

 Std. 
Dev 1,2 1,2 1,1 2,7 1,7 



5. RESULTADOS 

43 
 

Tabela 10 – Estatística descritiva para as horas de prática de ANO ao longo das etapas de 
formação. 
 

        Horas de prática de ANO   

 

  
Homens 
experts 

Homens                
não-

experts 

Mulheres 
 experts 

Mulheres      
não-

experts 
Total 

  N 15 15 15 15 30 

COL8.12 Mean 2522,00 1361,20 1559,07 1648,07 1772,58 

 
Std. 
Dev 

2448,636 2199,550 1077,308 2237,514 2058,022 

  N 15 15 15 15 30 

COL13.16 Mean 1540,00 1083,20 675,47 946,93 1061,40 

 
Std. 
Dev 

1067,667 1675,617 550,166 2058,544 1453,833 

  N 15 15 15 15 30 

COL17.20 Mean 683,47 641,60 327,07 547,83 547,83 

 
Std. 
Dev 

680,942 662,690 383,190 767,172 767,172 
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6. DISCUSSÃO 

 O estudo em questão pretendeu analisar e caracterizar a participação 

desportiva de voleibolistas portugueses, particularmente no que concerne aos 

seus padrões de treino (i.e. idade de iniciação da prática desportiva, idade de 

iniciação e especialização no voleibol; número, horas e natureza de atividades 

organizadas praticadas; horas específicas de voleibol; número e horas de 

atividades não organizadas), tendo em consideração o nível de expertise e o 

sexo dos jogadores, bem como a interação entre estas duas variáveis. 

 

A Idade de Iniciação Desportiva e Idade de Iniciação e Especialização no 

Voleibol  

No que concerne à idade de iniciação desportiva e iniciação no voleibol, 

o perfil dos voleibolistas é semelhante, uma vez que não se encontraram 

diferenças estatisticamente significativas para esta variável. Todos os jogadores 

que integram este estudo iniciaram a sua participação desportiva, ou seja, a 

prática da primeira modalidade desportiva, preferencialmente entre os 6 e os 12 

anos, o que vai ao encontro dos resultados encontrados noutros estudos que 

analisaram atletas experts (Baker, 2003; Baker et al., 2003; Côté et al., 2005). 

Os jogadores iniciaram a modalidade de Voleibol também, entre os 6 e aos 12 

anos, praticando, contudo, outras modalidades desportivas em simultâneo. Este 

resultado vem corroborar a tendência encontrada no estudo desenvolvido por 

Leite et al. (2009), onde os jogadores iniciaram o voleibol durante a primeira 

etapa de formação (6-10 anos), praticando, porém, em simultâneo outras 

atividades desportivas.  

No entanto, no que se refere à idade de especialização no voleibol, os 

jogadores experts (masculino e feminino) especializaram-se mais tarde 

comparativamente com os jogadores não experts (masculino e feminino), não 

corroborando a necessidade de uma especialização precoce para o alcance da 

excelência no voleibol. Por outro lado, este estudo sugere uma transição de um 

ambiente desportivo diversificado nos primeiros anos de desenvolvimento para 

uma especialização desportiva que ocorre na segunda etapa de formação (13-
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16 anos). O respetivo resultado vai ao encontro de algumas evidências empíricas 

presentes na literatura (Baker et al., 2003a, 2003b; Barreiros et al., 2013; Berry 

et al., 2008; Ford et al., 2009). Por exemplo, Baker e seus colaboradores (Baker 

et al., 2003b) investigaram a participação desportiva de atletas de modalidades 

coletivas e descobriram que os atletas experts se especializaram mais tarde no 

seu desporto principal (após a primeira etapa de formação, 5-12 anos), tendo 

antes vivenciado uma panóplia de atividades desportivas. Diversos autores 

sugerem que uma prática desportiva inicial diversificada contribui 

favoravelmente para o desenvolvimento de competências (físico, cognitivo, 

social, emocional e motor) necessárias para investir na formação altamente 

especializada em etapas posteriores do desenvolvimento (Baker et al., 2003b; 

Berry et al., 2008; Côté et al., 2012). Mais se acrescenta que a vivência e 

experiência de diversos desportos parece favorecer um aumento do gosto e 

interesse pela prática desportiva, contribuindo, assim, para a continuidade da 

sua prática e para o desenvolvimento a longo prazo do atleta (Côté et al., 2003, 

2007; Côté et al., 2012; Wiersma, 2000). Adicionalmente, o conceito de 

especialização precoce, embora favorável para alguns desportos (e.g. desportos 

onde o pico de performance ocorre muito cedo na carreira do atleta, como é o 

caso da ginástica), é visto por alguns investigadores como um percurso 

desportivo que influencia negativamente o desenvolvimento do atleta (Wiersma, 

2000; Baker, 2003; Baker et al., 2009).  

De facto, a especialização precoce tem sido associada a diversas 

consequências negativas para o atleta, como, por exemplo, um número 

acrescido de lesões, decréscimo do prazer e divertimento na prática desportiva, 

e, ainda, ao abandono desportivo precoce (Baker, 2003; Baker et al., 2009; 

Wiersma, 2000). Por outro lado, uma prática desportiva inicial diversificada 

parece ter benefícios devido à motivação intrínseca que advém da diversão e do 

prazer que as crianças retiram da sua participação desportiva (Baker et al., 2009; 

Côté et al., 2012). Deste modo, os programas de desenvolvimento desportivo 

devem ter em consideração os pressupostos acima mencionados no sentido de 

proporcionar e assegurar as melhores oportunidades e condições possíveis ao 

longo do desenvolvimento do atleta. 
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A Quantidade e o Tipo de Atividades Organizadas Praticadas 

 No que concerne ao número de AO praticadas ao longo do 

desenvolvimento dos jogadores, verificou-se que, em geral, os voleibolistas 

portugueses praticaram mais AO entre os 8 e os 16 anos (etapa 1 e 2). Este 

resultado vem demonstrar, mais uma vez, que os jogadores de voleibol não se 

especializaram precocemente no Voleibol, tendo, em contrapartida, calcorreado 

primeiramente um percurso com base em vivências desportivas diversificadas, 

onde a especialização no voleibol apenas surge mais tarde no seu 

desenvolvimento. Estes resultados corroboram a tendência que tem vindo a ser 

assumida ultimamente pela investigação de que a especialização precoce não 

se constitui o único percurso válido para o alcance de elevados níveis de 

rendimento e demonstram que uma prática desportiva inicial diversificada pode 

ser uma trajetória viável, tanto para o alcance da expertise, como para um 

percurso mais direcionado para a recreação (Baker, Côté, & Abernethy, 2003a, 

2003b; Barreiros, Côté, & Fonseca, 2013; Berry, Abernethy, & Côté, 2008; Ford, 

Ward, Hodges, & Williams, 2009). De facto, diversos estudos desenvolvidos no 

âmbito dos jogos desportivos coletivos têm demonstrado que a vivência de vários 

desportos numa fase inicial da carreira do atleta (e consequente especialização 

tardia no desporto principal) não constitui um entrave para o alcance de 

rendimentos superiores no desporto, sendo inclusivamente considerado 

benéfico para o desenvolvimento desportivo a longo-prazo do atleta (Baker et 

al., 2006; Berry et al., 2008; Fraser-Thomas, Côté, & Deakin, 2008a, 2008b). A 

prática desportiva inicial diversificada parece ser benéfica não só pelo 

potenciamento da motivação intrínseca através do divertimento e das 

experiências diversas que o atleta vivencia, como também pela possibilidade de 

adaptações cognitivas e fisiológicas que podem ser transferíveis para o desporto 

principal (Baker, 2003; Baker et al., 2009; Fraser-Thomas et al., 2008; Soberlack 

& Côté, 2003). 

No que se refere ao número de horas de AO, os jogadores praticaram 

mais horas destas atividades entre os 13 e os 20 anos (etapa 2 e 3), sendo que 

os jogadores experts (masculino e feminino) praticaram mais horas do que os 

jogadores não-expert masculino. Especificamente no que ao voleibol diz 
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respeito, os jogadores praticaram mais horas de voleibol entre os 13 e os 20 

anos (etapa 2 e 3) e os jogadores experts (masculino e feminino) praticaram mais 

horas de voleibol do que os jogadores não-experts (masculino e feminino). A 

quantidade de prática organizada constatou-se, assim, uma das principais 

divergências encontradas entre os percursos dos jogadores experts e não-

experts. De facto, os jogadores experts parecem ter acumulado mais horas de 

prática formal (diversificada e específica) do que os jogadores não-experts, 

resultado este que vem corroborar os estudos presentes na literatura sobre esta 

temática (Baker et al., 2003b; Baker et al., 2005b, 2006; Berry et al., 2008). No 

que concerne à quantidade de prática específica (i.e. horas de voleibol), os 

voleibolistas portugueses praticaram mais horas somente nas etapas posteriores 

do seu desenvolvimento. Alguns estudos vão ao encontro desta tendência, 

indicando que a quantidade de prática dos atletas de nível superior apenas se 

constata mais elevada numa fase mais avançada do seu desenvolvimento 

(Baker et al., 2005, 2006; Berry et al., 2008). Os resultados deste trabalho 

demonstraram, ainda, que os jogadores de voleibol de elite (masculino e 

feminino) alcançaram a expertise acumulando somente cerca de 4,000 horas de 

prática, o que vem corroborar as evidências empíricas mais recentes e contrariar 

a ideia da necessidade de 10,000 horas de prática específica para o alcance de 

patamares elevados de rendimento (Baker et al., 2003b; Baker, Côté, & Deakin, 

2005b, 2006; Berry et al., 2008). Isto leva-nos a refletir sobre a sobrevalorização 

da quantidade de prática enquanto contributo ímpar no alcance da excelência. 

Mais do que a quantificação da prática efetuada, importa considerar o papel da 

qualidade da mesma no desenvolvimento do atleta e no impulsionamento de 

níveis de rendimento superiores no desporto. Pese embora a dificuldade em 

aceder à qualidade das experiências desportivas concretizadas pelos atletas, 

não somente por questões metodológicas, mas igualmente pela natureza 

abstrata do constructo em questão, os resultados apresentados nesta 

dissertação oferecem contributos relevantes para o avanço do conhecimento 

nesta área de investigação.  

No que concerne à natureza das AO praticadas, os voleibolistas 

portugueses apresentam perfis distintos. No geral, os jogadores praticaram mais 
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MI e MC entre os 8 e os 16 anos (etapa 1 e 2). Por outro lado, as mulheres 

praticaram mais MI entre os 8 e os 12 anos do que os homens. A análise da 

natureza das modalidades desportivas vivenciadas numa fase inicial da 

participação desportiva do atleta permitiu-nos constatar que nem todas as 

vivências desportivas parecem ter contribuído de igual forma para o alcance de 

elevados níveis de rendimento, particularmente quando atendemos ao sexo dos 

jogadores. Por exemplo, a prática inicial de modalidades desportivas individuais 

pelas jogadoras experts (mulheres) poderá ter contribuído para o 

desenvolvimento de capacidades motoras relevantes nestas mulheres e 

facilitado o posterior acesso a patamares elevados de rendimento. Este 

resultado inquieta os investigadores para perscrutar no futuro o efeito da 

transferibilidade da aprendizagem (tendo por referência o sexo e o nível de 

rendimento dos atletas), uma vez que este conhecimento se constitui, ainda, 

bastante rudimentar (Abernethy, Baker, & Côté, 2005). Por outro lado, este 

resultado evidencia, ainda, distintas oportunidades e escolhas de prática 

desportiva entre homens e mulheres, o que poderá dever-se, mais uma vez, à 

falta de planeamento a longo prazo relativamente à participação desportiva de 

jovens em Portugal. Mais se acrescenta que o estereótipo que associa a prática 

de modalidades individuais a uma prática menos invasiva, e, por isso mais 

feminina, poderá ajudar-nos a compreender estes resultados. De facto, a 

inexistência de um quadro teórico capaz de explicar as diferenças de sexo limita-

nos a nossa compreensão e discussão acerca deste resultado (Davids, 2000), 

mas, por outro lado, reforça a necessidade de investigações futuras que 

examinem estas diferenças e que, consequentemente, auxiliem uma 

organização apropriada de programas desportivos. 

 

A Quantidade de Atividades Não Organizadas Praticadas 

No que concerne ao número de ANO praticadas, os resultados deste 

estudo sugerem a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos para esta variável. No entanto, no que se refere ao número de horas de 

ANO praticadas ao longo do desenvolvimento dos jogadores, observaram-se 
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diferenças estatisticamente significativas em função das etapas de formação. Os 

voleibolistas portugueses praticaram mais horas deste tipo de atividade entre os 

8 e os 16 anos (etapa 1 e 2). O envolvimento em atividades de cariz informal 

durante as primeiras etapas de desenvolvimento tem sido uma tendência 

observada em diversos estudos (Berry et al., 2008; Barreiros et al., 2012; Baker 

et al., 2006; Baker et al., 2003b; Leite & Sampaio, 2012; Leite et al., 2009). A 

estrutura arquitetónica deste tipo de atividades, onde o atleta decide o que faz e 

como o faz, parece favorecer a ocorrência de uma aprendizagem implícita de 

importantes vetores para o desenvolvimento do atleta (i.e. habilidades técnicas, 

táticas, cognitivas, sociais). A grande vantagem deste tipo de atividades reside, 

assim, na panóplia de contextos que os participantes vivenciam. De facto, a 

flexibilidade e “negociabilidade” na sua forma e estrutura permite que crianças 

de diferentes idades e níveis de habilidades possam jogar na mesma atividade 

sem que se perca o sentido de competitividade e divertimento. Mais se 

acrescenta que estas atividades, ao serem controladas pelas crianças, 

fomentam a liberdade para inventar, adaptar, criar e negociar regras e estruturas 

que sirvam as suas vontades e necessidades (Côté et al., 2007; Côté et al., 2013; 

Wood, 2013). Assim, para além do desenvolvimento de atributos físicos, técnicos 

e táticos que estes contextos promovem, os participantes dispõem, ainda, da 

oportunidade para aprender e desenvolver a “malandragem” e a “esperteza” do 

jogo, característica que nem sempre se aprende em contextos formais de prática. 

Pese embora a importância deste tipo de atividade seja largamente apontada na 

literatura (Côté et al., 2003, 2007; Côté, Erickson, & Abernethy, 2013), poucos 

são ainda os estudos empíricos que atestam uma comprovação robusta sobre a 

sua sustentabilidade. Apesar desta lacuna, os sistemas desportivos e os 

programas de desenvolvimento desportivo a longo prazo devem reconhecer a 

importância deste tipo de atividades na formação do atleta e providenciar as 

condições necessárias para que as respetivas possam ter um lugar de destaque 

durante os primeiros anos de participação desportiva de crianças e jovens. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A análise do percurso desportivo do atleta permite-nos compreender os 

caminhos calcorreados por este, as suas experiências, o teor das suas vivências 

e a influência que estas detiveram no desenvolvimento do atleta e no possível 

alcance da excelência desportiva. Neste sentido, a curiosidade sobre as rotas 

percorridas pelos voleibolistas portugueses e os fatores que distinguem os 

jogadores de nível de rendimento superior traduz a questão central deste estudo. 

Em específico, intentamos a caracterização dos padrões de treino que 

determinam o percurso desportivo destes jogadores, tendo em consideração o 

seu nível de expertise, sexo e a interação entre estas duas variáveis. 

Este propósito fundamenta-se pela inexistência de um conhecimento 

científico atual esclarecedor sobre o processo de desenvolvimento do atleta, 

onde, de facto, é possível encontrar algumas lacunas que necessitam de um 

esclarecimento mais robusto, alargado e sustentado sobre a rota da excelência 

desportiva. A este respeito, observa-se a ausência de investigação com óticas 

de análise diferenciadas que permitam, por exemplo, aceder à natureza das 

modalidades desportivas praticadas ou à formalidade da prática concretizada e 

compreender o seu contributo para o desenvolvimento do atleta e para o alcance 

de patamares elevados de rendimento. Mais se acrescenta, que a 

sobrevalorização da análise da quantidade de prática desportiva pela agenda da 

investigação permite o estabelecimento de meros padrões de prática, falhando, 

assim, na compreensão da sua qualidade e do contexto onde as respetivas 

práticas se desenvolvem. No que se refere a este último, a análise das 

características dos participantes nas mais diversas formas de prática poderá 

contribuir para um entendimento mais alargado e sustentado sobre os fatores 

que determinam a sua qualidade. 

Por seu turno, a maioria da investigação existente considera apenas o 

nível de rendimento dos atletas enquanto fator diferenciador dos seus percursos, 

descartando por completo a potencialidade da análise da influência do sexo dos 

atletas ou da interação destas duas variáveis no estabelecimento de 
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entendimentos mais pormenorizados sobre o desenvolvimento do atleta. 

Adicionalmente, a realização deste estudo justifica-se pela escassez de 

investigação dedicada à compreensão específica dos processos inerentes ao 

desenvolvimento do atleta, atendendo à natureza da prática efetuada, a qual 

interfere, obviamente, nas necessidades, características e processos de 

desenvolvimento desportivo a longo prazo. Particularmente, a inexistência de 

programas deste cariz devidamente estruturados e cientificamente 

fundamentados no Voleibol português conduz-nos para a necessidade de 

compreender o desenvolvimento dos jogadores neste contexto específico. 

Sucintamente, os resultados demonstraram que, no geral, a participação 

desportiva dos voleibolistas portugueses é caracterizada por uma prática 

desportiva inicial diversificada, sendo esta composta pela prática de atividades 

organizadas (formais) e não organizadas (informais). Quando procuramos 

compreender o que distingue os voleibolistas de nível de rendimento superior, o 

percurso destes jogadores caracterizou-se por: (1) uma especialização tardia na 

modalidade principal (voleibol); (2) uma quantidade superior de prática de 

atividades organizadas nas primeiras etapas de desenvolvimento; (3) uma 

prática superior de modalidades desportivas individuais no inicio da carreira por 

parte das mulheres que alcançaram um nível de rendimento superior; e (4) uma 

quantidade superior de prática específica (horas de voleibol). Deste modo, este 

estudo oferece informações que se constatam de grande valia para o domínio 

da prática, particularmente no que se refere ao pensamento e orientação do 

desenho de programas de desenvolvimento desportivo a longo prazo dos 

voleibolistas em Portugal. De facto, face à inexistência de programas de 

desenvolvimento desportivo a longo-prazo no voleibol português, os resultados 

deste estudo parecem contribuir para a consciencialização acerca de possíveis 

caminhos a percorrer pelos atletas desta modalidade e, em certa medida, para 

a otimização dos processos que encaminhem não só mais atletas para o alcance 

de elevados níveis de rendimento, como também promovam um 

desenvolvimento desportivo adequado para os participantes em geral. 

Conjuntamente com as virtudes deste trabalho, importa, de igual forma, 

salientar as limitações inerentes ao estudo desta temática, bem como aferir 
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possíveis caminhos a explorar em estudos futuros. Pese embora o conceito de 

desenvolvimento do atleta e da excelência desportiva sejam temáticas 

amplamente discutidas na literatura, existem, ainda, muitos entraves no seu 

estudo que limitam um esclarecimento íntegro sobre os processos conducentes 

à concretização de desempenhos excecionais no desporto. A multiplicidade de 

fatores que determinam o alcance da excelência e a complexidade natural da 

sua interação dificultam, por si só, qualquer esforço levado a avante pelos 

investigadores para compreender este complexo processo. Adicionalmente a 

esta dificuldade, o recurso a metodologias de cariz retrospetivo constata-se uma 

das grandes limitações desta área de estudo. Apesar da sua validade ser 

reconhecida na literatura (Hayman, Polman, & Taylor, 2012; MacDonald et al., 

2009), os entraves reais surgem no acesso limitado a informação potencialmente 

relevante que nos encaminhe para uma visão holística, multifacetada e 

integradora do desenvolvimento do talento no desporto. Mais se acrescenta que 

metodologias deste calibre apenas nos permitem aceder a perceções de 

sujeitos, não informando com exatidão quais os percursos que foram realmente 

calcorreados. 

A aplicação de estudos longitudinais surge como uma sedutora solução, 

capaz de limar os entraves acima mencionados. De facto, esta metodologia iria 

permitir não somente o acompanhamento real do desenvolvimento do atleta, 

mas igualmente possibilitar a aplicação de observações sistemáticas do 

processo de treino, estratégia que tem sido amplamente sugerida na literatura 

da especialidade (Ford, Yates, & Williams, 2010; Low, Williams, McRobert, & 

Ford, 2013; Partington & Cushion, 2013). Por outro lado, a utilização de 

metodologias qualitativas poderá ser uma opção adicional válida, permitindo um 

aprofundamento das análises efetuadas até então e, até mesmo, a identificação 

e compreensão de processos ocultos presentes no desenvolvimento da 

excelência no desporto. O recurso a uma metodologia mista, onde se conjugue 

informação de ordem quantitativa e qualitativa, poderá conduzir a uma 

perspetiva ainda mais complementar e pormenorizada acerca do complexo 

processo de desenvolvimento do atleta. 
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Finalmente, importa ainda destacar que o estudo do desenvolvimento do 

atleta e da excelência desportiva implica, não raramente, a identificação de 

atletas detentores de desempenhos excecionais. Tendo em consideração que 

este conceito é bastante discutível e em grande parte dependente da realidade 

cultural onde o respetivo desporto se encontra inserido, urge a necessidade de 

obtermos definições mais rigorosas do que realmente se considera um atleta 

com desempenhos excecionais, afim de proporcionarmos entendimentos 

contextualizados e evitarmos enviesamentos no conhecimento sobre o processo 

de desenvolvimento desportivo a longo prazo do atleta. 
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