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O Punhobol é um voleibol em quadra maior (50 x 20m), a céu aberto em que as dimensões da quadra 
e o fato de a bola poder picar no chão uma vez fazem com que leve mais tempo do que o voleibol até 
a definição do ponto. O Punhobol teve sua origem em jogos com bolas desenvolvidos pelos romanos e 
absorvidos pela Antiga Grécia. No final do século XIX, o Punhobol recebeu um rígido regulamento na 
Alemanha, país que passou a ser a base principal de sua prática até os dias presentes. Nos anos 
seguintes imigrantes alemães introduziram o Punhobol principalmente na África do Sul, Canadá, 
Estados Unidos, Brasil e Argentina. Hoje, no Brasil há cerca de 5.000 praticantes regulares do esporte, 
nas regiões em que houve maior influência da colonização alemã. No Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Estado do Rio de Janeiro (Nova Friburgo) se situam as cerca de 100 equipes que 
praticam este esporte no país. Nos campeonatos Sul-Americanos de Punhobol, o Brasil é campeão 
desde 1983. Nos mundiais, o Brasil foi campeão em 1999 e bi-campeão em 2003. 
 
Fistball is a "receiver-game" like volleyball or tennis played in a larger outdoor court (50m x 20m). The 
court dimensions and the fact that the ball may touch the ground once make it longer to score a point. 
Fistball is one of the oldest sports in the world. It was first mentioned in history in AD 240 by 
Gordianus, emperor of Rome. At the end of the 19th century, fistball got a very strict set of rules in 
Germany, where it became very popular. In the following years the Germans introduced fistball in 
South Africa, Canada, the U.S., Brazil and Argentina. Brazil has today 5,000 regular fistball players in 
the regions where there was more influence of the German colonization. Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná and Estado do Rio de Janeiro (Nova Friburgo) have 100 fistball teams. Brazil has won 
South-American championships since 1983 and was world champion in 1999 and 2003.   
 
 
Definição: O Punhobol é um voleibol em quadra maior (50 x 20m), a céu aberto em que as 
dimensões da quadra e o fato de a bola poder picar no chão uma vez fazem com que leve mais tempo 
do que o voleibol até a definição do ponto. A velocidade das ações é semelhante à de um goleiro em 
uma falta de perto da área no futebol, o defensor na maioria das vezes se encontra a 20m de distância 
do atacante, que impulsiona a bola a uma velocidade de até 140km/h. Este tempo permite ao 
espectador criar sempre uma expectativa antes da definição das jogadas, ao contrário do voleibol. A 
partida é jogada com uma bola de couro com peso de 360 gramas. Pode ser jogado por times 
masculinos e femininos. 
 
Origens: O Punhobol é um esporte muito antigo que vem atravessando os tempos e continua a ser 
praticado ao redor do mundo: na Europa, Américas, África e Ásia. O Punhobol teve sua origem em 
jogos com bolas desenvolvidos pelos romanos e absorvidos pela Velha Grécia. Segundo Becq de 
Fourquieres, os romanos descobriram a bola grande (Follis) e que, numa forma oval, era utilizada pelo 
pugilista Dichter Plautus, que batia nela com seus punhos para seu preparo físico, precisamente em 
300 anos a.C. O jogo de punhobol propriamente dito foi mencionado pela primeira vez em 240 a.C. 
por Gordianus, um imperador romano. Alguns manuscritos de Büttcher indicam que o jogo foi 
introduzido em Sparta, dividindo-se dois grupos de participantes por uma mureta de pedra. Linhas 
feitas com pedras demarcavam o final do campo, de modo que, nas defesas e rebatidas em que a bola 
tocava fora destas marcas, o jogo tinha o seu final. Outras informações indicavam a bola oca, 
confeccionada com uma espécie de couro e forrada com penas ou fazenda leve. A bola está presente 
na arte dos romanos e dos gregos. Possuíam uma especial, feita em couro (Alaun) e bexiga de animal, 
que era cheia com ar. Esta bola era rebatida no antebraço (Lusus Cubitalis) com o punho fechado. 
Existia uma espécie de luva de couro de sapato que protegia o braço dos jogadores. Esta bola era 
muito leve e usada tanto por jovens como por adultos, isto há 100 anos a.C. Já em 242 d.C. 
manuscritos mostravam 3 homens com bolas de punhobol, desenvolvendo músculos e tórax para 
terem maior força nos saques. Na Idade Média, segundo Zeiten Scanios, a bola já era muito grande, 
envolta com bandagem e muito pesada, mas sempre rebatida no antebraço. Por isso houve um 
aperfeiçoamento da luva de couro de sapato para o "Bracialle do Italiano", isto no ano de 1672. 
Também na Idade Média no ano de 1555, Antonio Scanios no seu "Trattato di Gioco Della Palla", ou 
"Gioco de Pallone" (Punhobol), dizia que esta bola era maior que todas as outras dos demais jogos, 
tinha 36 cm de diâmetro e pesava 1 kg. Tinha tripla envoltura de couro, enchida com ar fortemente 
por uma bomba e que, durante um jogo, precisava ser cheia por diversas vezes. Diante disso eram 
necessárias sempre diversas bolas. Há histórias sobre batidas de até 100 metros, que é uma distância 
bastante longa. Um esforço bastante grande que exige muito do músculo do braço. O Bracialle era um 
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instrumento com visíveis pontinhas em forma de trapézio em que se encaixava o braço direito, 
segurando-se firmemente numa haste para suportar o peso de aproximadamente 2kg e que tornava o 
Punhobol um jogo prolongado, cansativo e que exigia muita preparação devido também ao tamanho 
do campo, 90m X 20m, dividido ao meio por uma linha. O auge dos jogos italianos foi segundo 
Giacomo Leopardi, no final do século XVIII e começo do século XIX, onde em Milão e em Turim no ano 
de 1894, este moderno jogo de Punhobol foi assistido por um enorme público. Também em outros 
países o Punhobol foi jogado no final do século passado; na França praticava-se o "Ballon a la Ligne", 
daí os jogos chegaram ao Punhobol atual. Da Itália o jogo rumou para a Inglaterra, com toda a 
semelhança dos relatos italianos, até o começo do século XIX eventualmente o jogo foi praticado na 
Alemanha. Existiam muitos comentários a respeito deste jogo, mas nunca foram elaborados 
regulamentos. Só no final do século XIX G. H. Weber deu vida nova ao Punhobol, sendo por isto 
denominado de Pai do Punhobol Alemão, impondo nos fins do ano de 1890 um rígido regulamento que 
foi imediatamente assumido por todas as equipes que praticavam este esporte. No dia 30 de junho de 
1895 em Maddenburg as regras foram comentadas, retificadas e publicadas no Jornal Ginástica e 
Jogos Juvenis, sendo oficializadas e apresentadas para o povo nos Jogos Juvenis da Alemanha em 
1898. Após a guerra, o Punhobol entrou nos clubes ginásticos alemães que logo organizaram 
campeonatos anuais, aprimorando sempre mais a técnica, a garra e a força aplicadas no esporte. Da 
Alemanha o Punhobol evoluiu para a Áustria em 1933, posteriormente para a Suíça, Tchecoslováquia, 
Polônia e Holanda. Até antes da II Guerra Mundial estava entre as modalidades mais praticadas na 
Alemanha. Como conseqüência, espalhou-se pelo mundo levado por correntes migratórias. 

1893 – Início de competições organizadas na Alemanha, onde sempre teve enorme popularidade. Logo 
passou para países vizinhos como Áustria, Suíça e Itália. Os imigrantes alemães introduziram o 
Punhobol na África do Sul, Canadá, Estados Unidos e América do Sul.  

1906 – A primeira demonstração de Punhobol em Porto Alegre foi realizada na Sociedade Turnerbund 
(atual SOGIPA), pelo professor Georg Black e um grupo de homens (veteranos), em 17/05/1906 
(Oliveira, 1998, p. 163). 

1911 - A Sogipa, uma sociedade que reunia a comunidade teuto-brasileira inaugurou a primeira 
quadra especial para a prática do Punhobol.  
  
1913- Realização do primeiro Jogo Intermunicipal de Punhobol no Rio Grande do Sul, entre a SOGIPA 
(na época chamava-se Turnerbund) e o Turnerverein São Sebastião do Caí, sendo a SOGIPA a 
sociedade vencedora. Neste ano foi fundado o Departamento de Punhobol da SOGIPA (Oliveira, 1987, 
p. 146). 
 
1930 - A Sociedade de Ginástica Navegantes São João, fundada em Porto Alegre, em 1927, inaugurou 
seu Departamento de Punhobol (Oliveira, 1987, p. 151). Foi realizado o primeiro campeonato oficial de 
Punhobol pela Federação Atlética Riograndense (FARG). 
 
1931- Fundação da Federação Portoalegrense de Punhobol, cujo presidente foi Wlater Hennig (Oliveira, 
1987, p. 152). 
 
1941- No Rio Grande do Sul existiam seis clubes de Punhobol: Grêmio Esportivo Renner, Grêmio 
Esportivo Fiateci, Sociedade Ginástica Navegantes São João, Sociedade Ginástica Porto Alegre 1867, 
Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, Sociedade Concórdia de Campo Bom, Sociedade Ginástica de 
Estrela (Amaro Júnior, 1942). 
 
1943- No Rio Grande do Sul foi elaborado o primeiro regulamento oficial de Punhobol, por iniciativa da 
Federação Atlética Riograndense (FARG), que visava oficializar a prática deste esporte no Estado. 
 
1947 (20/04) Foi realizado o Iº Campeonato Popular de Punhobol, em Porto Alegre, com a participação 
de 16 equipes (Amaro Júnior, 1947). Neste mesmo ano, no dia 12/10 foi realizado o Torneio Inter-
Estadual de Punhobol comemorativo aos 80 anos da SOGIPA, com a participação do esporte Clube 
Pinheiros de São Paulo.  
 
1952 (01/07) – Foi realizado em Porto Alegre/RS, o 1º Torneio de Punhobol do SESI (Amaro Júnior, 
1952). 
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1953 (14/10) – Realizado o Torneio Internacional de Punhobol em Buenos Aires (Argentina), no qual 
as equipes argentinas obtiveram os dois primeiros lugares e a equipe de Novo Hamburgo/RS 
classificou-se em terceiro lugar.    
 
1954 (27/01) – Realizado o Torneio Nacional de Punhobol comemorativo ao 1º Centenário do Paraná, 
em Curitiba, com a participação de equipes de São Paulo (SP), Ipiranga (SP), Blumenau (SC), Ponta 
Grossa (PR), Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo (RS), Sociedade Ginástica Navegantes São João 
(RS), Sogipa (RS), Sociedade Duque de Caxias “A” e “B” (PR), Joinville (SC). O campeão do torneio foi 
a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo (oliveira, 1987, p. 196). 
 
1956 (12/05) – O Punhobol foi introduzido nas competições esportivas da 8ª Olimpíada do SESI. Neste 
mesmo ano, em 23/05 foi realizado o 1º Torneio Infanto-Juvenil de Punhobol em Porto Alegre, com a 
participação de seis equipes representando clubes e escolas da cidade. 
1957 – Realizado o Torneio A-B-C Veteranos de Punhobol em Buenos Aires (Argentina), na Sociedade 
Villa Ballester, que se sagrou campeã. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo ficou com o vice-
campeonato. 
 
1958 (24/10) –  Realizado o Torneio internacional de Punhobol em Buenos Aires (Argentina) com a 
participação de 16 equipes: 13 da Argentina e 3 do Brasil, sendo 2 de Novo Hamburgo e 1 de Campo 
Bom.   
 
1960 – Fundação da Associação Internacional de Punhobol (The International Fistball-Association – 
IFV) em Frankfurt, na Alemanha. Além de organizar competições internacionais, sua tarefa principal 
consiste em promover o Punhobol numa escala mundial. A IFV é responsável pelas seguintes 
competições internacionais: Campeonatos Mundiais de campo e Campeonatos Continentais de campo 
para times nacionais e Competições da Copa Continental para clubes em quadra de ginásios e campo 
(Europa, América do Sul e Copa do Mundo).  
 
Neste mesmo ano, na data de 16/07 foi realizado o Iº Torneio Inter-Estadual Olímpico de Blumenau, 
com a participação de cinco equipes.  
 
1961 (15/11) – Realizado o I Campeonato Sul-Americano de Seleções de Punhobol, no Esporte Clube 
XV de Novembro, em Campo Bom (RS), com a participação da Argentina, Brasil, Chile e Paraguai.  A 
Argentina classificou-se em primeiro lugar e o Brasil foi vice-campeão.  
 
Neste mesmo ano, foi realizado o Inter-Clubes de Punhobol com a participação das seguintes equipes: 
Sociedade Recreativa Bragança (SP), Clube 1909 (RJ), Sociedade Duque de Caxias (Curitiba/PR), 
Clube Olímpico (Ponta Grossa/PR), Sociedade Rio Negro, Sociedade Ginástica de Joinville (SC), São 
Bento (SC), Sociedade Bandeirantes (Brusque/SC), Clube Olímpico (Blumenau/SC), Clube Guarani 
(Blumenau/SC), Clube Desportivo Aleman (Assunção/Paraguai), Sociedade Belgrano (Argentina), 
Sociedade Vicente Lopes (Argentina), Sociedade Villa Ballester (Argentina), Sociedade Manquehue 
(Chile), Chilener Turnerverein (Chile), Sogipa (Porto Alegre/RS), Sociedade Navegantes São João 
(Porto Alegre/RS), Sociedade Ginástica Novo Hamburgo (Novo Hamburgo/RS), Esporte Clube XV de 
Novembro de Campo Bom (RS), Grêmio Esportivo Brasil de Sapiranga (RS) (Oliveira, 1987, p. 221). 
 
No Rio Grande do Sul foi fundada a Federação Gaúcha de Punhobol, em 07/04/1961, na cidade de 
Porto Alegre (Brasil, 1977, p. 363).  
 
Em Porto Alegre foi realizada a terceira edição dos Jogos Abertos Femininos de Punhobol, com a 
participação das equipes da Sogipa, Grêmio Náutico União e Paulista de Pelotas. 
  
1963 (14/09) – Realizado o II Campeonato Sul-Americano de Punhobol, no Clube Manquehue, em 
Santiago do Chile, com a participação do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. O Brasil classificou-se em 
primeiro lugar e a Argentina foi vice-campeã.  
 
1965 (9 a 12/10) – Realizado o III Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Assunção (Paraguai), 
com a participação do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. O Brasil foi campeão e o Chile foi vice-
campeão.  
 
1967 (7 e 8/10) – Realizado o IV Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Buenos Aires 
(Argentina), com a participação do Brasil, Argentina e Chile. O Brasil foi campeão e a Argentina foi 
vice-campeã.  
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1968 (6 a 9/7) – Realizado o I Campeonato Mundial de Punhobol de Seleções Nacionais, na Áustria, 
com a participação do Brasil, Chile, Canadá, Áustria, Itália, República Democrática da Alemanha, 
República Federal da Alemanha e Suíça. A República Federal da Alemanha sagrou-se campeã mundial 
e a Áustria foi vice-campeã. 
 
1969 (18 e 19/10) – Realizado o V Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Porto Alegre (RS), 
com a participação do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. O Brasil foi campeão e a Argentina foi vice-
campeã.  
 
1971 - Realizado o VI Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Santiago do Chile (Chile), com a 
participação do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. O Brasil foi campeão e o Chile foi vice-campeão.  
 
1972 – Realizado o II Campeonato Mundial de Punhobol de Seleções Nacionais, em Schweinfurt 
(República Federal da Alemanha), com a participação da África do Sul, Brasil, Áustria, Itália, República 
Federal da Alemanha e Suíça. A República Federal da Alemanha sagrou-se campeã mundial e o Brasil 
foi vice-campeão. 
 
1973 – Realizado o VII Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Assunção (Paraguai), com a 
participação do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. O Brasil foi campeão e a Argentina foi vice-campeã. 
 
1975 (4 e 5/10) - Realizado o VIII Campeonato Sul-Americano de Punhobol, na Sociedade Villa 
Ballester, em Buenos Aires (Argentina), com a participação do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. O 
Brasil foi campeão e a Argentina foi vice-campeã. 
 
1976 - Realizado o III Campeonato Mundial de Punhobol de Seleções Nacionais, em Novo Hamburgo 
(RS/Brasil), com a participação do Brasil, Áustria, República Federal da Alemanha, Argentina, Chile e 
Suíça. A República Federal da Alemanha sagrou-se campeã mundial e o Brasil foi vice-campeão. 
 
1977 (15 e 16/10) – Realizado o IX Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Curitiba (PR), na 
Sociedade Duque de Caxias, com a participação do Brasil, Argentina e Chile. O Brasil foi campeão e a 
Argentina foi vice-campeã. 
 
1979 - Realizado o IV Campeonato Mundial de Punhobol de Seleções Nacionais, em Gallen (Suíça), 
com a participação da Áustria, República Federal da Alemanha, Argentina, Chile, Suíça, África do Sul e 
Itália. A República Federal da Alemanha sagrou-se campeã mundial e a Áustria foi vice-campeã. 
 
1981 - Realizado o X Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Llanquihue (Chile), com a 
participação do Brasil, Argentina e Chile. O Brasil foi campeão e a Argentina foi vice-campeã. 
 
Neste mesmo ano, a partir do dia 18/05 passaram a vigorar novas regras do jogo de Punhobol de 
Campo. 
 
1982 (17 a 19/9) - Realizado o V Campeonato Mundial de Punhobol de Seleções Nacionais, em 
Hannover (República Federal da Alemanha), com a participação da Áustria, República Federal da 
Alemanha, Argentina, Chile, Suíça, África do Sul, Itália e Brasil. A República Federal da Alemanha 
sagrou-se campeã mundial e o Brasil foi vice-campeão. 
 
1983 - Realizado o XI Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Buenos Aires (Argentina), com a  
participação do Brasil, Argentina e Chile. O Brasil foi campeão e a Argentina foi vice-campeã. 
 
1985 (16 e 17/11) – Realizado o XII Campeonato Sul-Americano de Punhobol, em Porto Alegre (RS), 
na Sogipa, com a  participação do Brasil, Argentina e Chile. O Brasil foi campeão e a Argentina foi 
vice-campeã. 
 
Os Campeonatos Sul-Americanos Interclubes foram oficializados em 1985, sendo disputados  todos os 
anos. Nas dez disputas que foram realizadas, a Sogipa venceu 6 vezes (1988, 89, 95, 98, 99 e 2000), 
sendo, portanto Hexa Campeã Mundial Interclubes. Os demais títulos sendo conquistados pelo Brasil, 
inclusive na categoria juvenil (desde 1984), feminino adulto (desde 1987) e feminino juvenil (desde 
1988).  
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1986 - Os campeonatos mundiais sob a supervisão International Faustball Verband, com sede na 
Alemanha foram oficializados. Neste ano, foi realizado o VI Campeonato Mundial de Punhobol de 
Seleções Nacionais, em Buenos Aires, na Argentina, com a participação da Áustria, República Federal 
da Alemanha, Argentina, Chile, Suíça  e Brasil. A República Federal da Alemanha sagrou-se campeã 
mundial e a Áustria foi vice-campeã. 
 
1987 - Anualmente se realizam “Copas” organizadas por clubes. Na Europa existem as tradicionais 
Copas de Iona, Widnau e Basel (Suíça), Ahlkorn, Koennigsbrunn e Schlutenbach (Alemanha) e 
(Áustria). Desde 1987 clubes brasileiros participam de alguns destes torneios. A Sogipa já venceu 
todos eles, em diferentes anos. 
 
1990 - Também na América do Sul tem sido organizadas Copas Interclubes, nos moldes europeus. A 
mais tradicional é a Copa Porto Alegre, que alcançou sua décima-primeira edição em 2000. Além 
desta, são anualmente disputadas Copas em Rosário e Buenos Aires (Argentina); Condor, Joinville, 
Guarani, Timbó e Pomerode (Santa Catarina); e Duque de Caxias (Curitiba). 
 
1999 – Realizado o X Campeonato Mundial de Punhobol de Seleções Nacionais. O Brasil, que já tinha 
obtido 3 vice-campeonatos mundiais, venceu pela primeira vez. 
 
2003 – Foi realizado o XI Campeonato Mundial de Punhobol, em Porto Alegre (RS/Brasil), no qual o 
Brasil consagrou-se bicampeão mundial de Punhobol. 
  

Situação Atual: Além do Brasil, o Punhobol é praticado em muitos países como Japão, África 
do Sul, Alemanha, Namíbia, Áustria, Suíça, Itália, Tchekchia, Slovachia, Argentina, Canadá, Estados 
Unidos, México, Uruguai, Chile e Paraguai, sendo que o punhobol é mais desenvolvido na Alemanha 
(100.000 praticantes), Áustria (30.000), Suíça (10.000) e Brasil (5.000 praticantes), nas regiões em 
que houve maior influência da colonização alemã. O Punhobol concentra-se na região sul do Brasil, 
que foi colonizada principalmente por europeus. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 
Estado do Rio de Janeiro (Nova Friburgo) se situam as cerca de 100 equipes que praticam este esporte 
entre nós. As principais cidades brasileiras que possuem equipes de Punhobol em atividade são: Porto 
Alegre/RS (SOGIPA), Novo Hamburgo/RS (Sociedade Ginástica Novo Hamburgo; Clube 25 de Julho), 
Condor (SC), Joinville/SC, Blumenau/SC, Florianópolis/SC (Guarani Esporte Clube), Timbó/SC, 
Indaial/SC, Agrolândia/SC, São Bento do Sul/SC, Pomerode/SC, Curitiba/PR (Sociedade Clube Duque 
de Caxias), Concórdia/PR (Clube Concórdia), Ponta Grossa/PR, Rio Branco/PR (Clube Rio Branco), Rio 
de Janeiro/RJ (SEF).   No Rio Grande do Sul estima-se a existência de aproximadamente 250 atletas 
de Punhobol. Em Santa Catarina, o número amplia-se para aproximadamente 700 atletas de Punhobol. 
Já no Paraná estima-se a existência de 500 atletas de Punhobol e no Rio de Janeiro aproximadamente 
100 atletas. As mulheres praticantes de Punhobol correspondem a um terço do número total de 
homens’ (informações concedidas por Bruno Lammel em 03/02/2004). No Estado de Santa Catarina, 
as competições de Punhobol também são promovidas nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) 
realizados anualmente. Na história do Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, equipes de São 
Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Santa Cruz do Sul, Vigia, São José do Hortêncio, Sapiranga e 
Hamburgo Velho (atual Novo Hamburgo) participaram das competições. A SOGIPA de Porto Alegre foi 
campeã mundial por três vezes. “O Punhobol faz parte da tradição da SOGIPA” (Licht, 2002). Os 
países que mais participaram dos campeonatos continentais e mundiais são Brasil, Itália, Argentina, 
Dinamarca, Uruguai, Checoslováquia, Chile, Paraguai e Namíbia. No Brasil, não são mais disputados 
campeonatos entre Seleções Estaduais. As “Taças Brasil” interclubes são disputadas em 8 categorias 
(Mirim masc, Infanto masc. e fem., Juvenil masc. e fem., Adulto masc. e fem. e Veterano masc.), sob 
supervisão da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres. 
 
 
Fontes: http://www.sogipapunhobol.hpg.ig.com.br;   Punhobol Novo Hamburgo 
http://www.geocities.com/rafael_harff/; The International Fistball-Association 
http://www.faustball.de/home/english.htm 
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