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1. Histórico do Handebol 

Alguns autores escreveram sobre a importância do Handebol na escola e 

trouxeram informações bem interessantes sobre a história do esporte. É citado 

que os Romanos, ainda na idade média, conheciam um jogo praticado com as 

mãos chamado de “Hasparton” com alguma semelhança com o Handebol. Na 

França, Rabelais (1494-1533) também já citava uma espécie de Handebol 

(“esprés jouaiant à balle, à la paume”). Em meados de 1850, o Prof. dinamarquês 

Holger Nielsen criou um jogo denominado “Haaddbold” cujo os tchecos 

conheciam jogo semelhante denominado “Hazena”. Também é citado um jogo 

similar na Irlanda e apontam o uruguaio Gualberto Valetta como pioneiro no 

esporte. Entretanto, o esporte próximo da forma que praticamos atualmente foi 

introduzido na Alemanha, como “Raftball”. 

Apesar das diferentes informações de sua origem, existe um certo 

consenso em relação a sua criação. O handebol foi criado em 1919 pelo 

professor de Educação Física Karl Schelenz em Berlim, capital da Alemanha. No 

Brasil, chegou pelas mãos dos imigrantes alemães durante a década de 1930. 

No começo, o esporte se manteve conhecido apenas no estado de São Paulo, e 

se popularizou para o resto do país a partir da década de 1960. 

É um esporte muito praticado no nosso país. Hoje temos campeonatos 

e seleções nacionais tanto na modalidade feminina quanto na masculina. O 

Brasil é pentacampeão pan-americano da modalidade feminina e tricampeão na 

masculina. Além disso, a nossa seleção feminina de handebol já foi campeã 

mundial e está com vaga garantida para a próxima olimpíada. 

https://efdeportes.com/efd148/handebol-importancia-do-esporte-na-escola.htm#:~:text=Refer%C3%AAncias%20bibliogr%C3%A1ficas,S%C3%A3o%20Paulo%3A%20Phorte%2C%202002.
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Ele é bastante praticado no Rio de Janeiro, especialmente nas escolas. 

No Colégio Pedro II ele faz parte das nossas aulas de Educação Física. A 

instituição também possui equipe representativa que participa de jogos 

intercolegiais e outras competições em nível regional e nacional. 

Você conhecia esse esporte? Já praticou ou assistiu pessoalmente ou na 

televisão?  

 

2. Entendendo o Jogo 

Handebol é um esporte coletivo, praticado em quadras (indoor) ou na 

areia (Handebol de areia) envolvendo disputa entre duas equipes, em que a bola 

deve ser conduzida e arremessada somente com as mãos. O nome é 

proveniente da língua inglesa, sendo que “hand” significa “mão” e “ball” 

significa “bola”. Cada time é composto por 7 jogadores, sendo 6 na linha e 

um goleiro. Os jogadores de linha não podem entrar na área do goleiro 

(área de gol). O objetivo principal do jogo é marcar mais gols que o adversário. 

Cada jogador pode dar no máximo 3 passos com a bola na mão. Caso queira se 

deslocar com a posse da bola por distâncias maiores, é necessário utilizar o 

fundamento drible que aprendermos mais na sequência desta apostila. 

Para entender melhor o jogo, recomenda-se assistir o vídeo “Regras do 

Handebol”, clicando aqui. 

 

https://www.dicaseducacaofisica.info/regras-handebol/
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Figura 1. Quadra de Handebol com suas respetivas medidas. Fonte: 

https://www.dicaseducacaofisica.info/regras-handebol/  

 

3. Fundamentos do Handebol 

Os Fundamentos são as técnicas e movimentos básicos utilizados para jogar 

Handebol. Os principais Fundamentos são: a Empunhadura, a Recepção, o 

Passe, o Arremesso, o Drible e a Finta. 

Empunhadura: Trata-se do ato de segurar a bola com uma das mãos. 

Recepção: O simples ato de recepcionar a bola. 

Passe: Talvez o fundamento mais importante para um bom fluxo do jogo. Ele se 

refere à ação de lançar a bola para um companheiro da mesma equipe. O passe 

ombro é o mais utilizado durante o jogo, sendo o primeiro a ser ensinado em 

nossas aulas. Existem outros tipos de passe, como por exemplo aquele realizado 

https://www.dicaseducacaofisica.info/regras-handebol/
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com o giro do punho para forma, ou passes quicados (a bola quica antes de 

chegar no companheiro), passes para trás do corpo e outros em algumas 

situações de jogo.  

 

Figura 2. Passe ombro e recepção. Fonte: 

https://efdeportes.com/efd93/handebol.htm 

Arremesso: Ato de jogar a bola em direção ao gol adversário. Ele pode ser 

realizado de diferentes formas, sendo as principais: com apoio (com os dois pés 

no chão) e em suspensão (o jogador aproveita o impulso do salto par jogar a 

bola com mais força). 

 

https://efdeportes.com/efd93/handebol.htm
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Figura 3. Arremesso em suspensão. Fonte: 

https://efdeportes.com/efd93/handebol.htm 

Drible: É o ato de quicar a bola sem perder o controle para se deslocar pela 

quadra. 

 

Figura 4. Drible. Fonte: https://efdeportes.com/efd93/handebol.htm 

Finta: É quando o jogador ameaça realizar um movimento com objetivo de 

enganar o adversário. Por exemplo: finge que vai arremessar ou realizar um 

passe. 

 

4. Alguns Benefícios da prática esportiva do Handebol  

O Handebol assim como vários esportes, fazem parte de nossa cultura. 

Aprendê-lo é muito importante para nos apropriar e inserir neste universo cultural 

tão interessante, que pode trazer grandes benefícios à qualidade de vida e saúde 

em sentido amplo. 

Em geral, o Handebol como prática esportiva contribui de forma efetiva na 

saúde, sendo importante na aquisição de habilidades motoras dos praticantes, 

especialmente em crianças e adolescentes. O esporte produz benefícios às 

https://efdeportes.com/efd93/handebol.htm
https://efdeportes.com/efd93/handebol.htm
http://www.bioline.org.br/pdf?pe09019#:~:text=Findings%20The%20results%20showed%20that,more%20effective%20than%20daily%20activities.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21058749/
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capacidades coordenativas, assim como percepção e conhecimento do corpo e 

do espaço. Neste sentido, podemos destacar os esportes coletivos como 

ferramentas para o processo de socialização, desenvolvimento das habilidades 

de locomoção, manipulação de objetos e tomada de decisões. Ainda no contexto 

de benefício à saúde e consequente importância de entrar neste universo 

saudável dos esportes, uma pesquisa, que analisou mais de 38 mil estudos, 

concluíram que os atletas vivem mais e têm uma incidência reduzida de doenças 

cardiovasculares e mortalidade por câncer em comparação com a população em 

geral. 

 

5. Handebol e inclusão 

 
Figura 5. Equipe brasileira de Handebol de Cadeira de Rodas. Fonte: 
https://cbhb.org.br/NOTICIAS/LEITURA/13280/VOCE-CONHECE-O-

HANDEBOL-EM-CADEIRA-DE-RODAS 
 

 

O Brasil é um dos principais responsáveis pelo início do Handebol de 

Cadeira de Rodas no mundo. O Handebol em Cadeira de Rodas trata-se de uma 

adaptação do Handebol para indivíduos com deficiências físicas. O esporte 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-020-01379-5
https://cbhb.org.br/NOTICIAS/LEITURA/13280/VOCE-CONHECE-O-HANDEBOL-EM-CADEIRA-DE-RODAS
https://cbhb.org.br/NOTICIAS/LEITURA/13280/VOCE-CONHECE-O-HANDEBOL-EM-CADEIRA-DE-RODAS
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ainda precisa evoluir bastante, pois os equipamentos muitas vezes são caros e 

a modalidade ainda é pouco popular. Entretanto, o Handebol ainda aparece 

como uma modalidade esportiva com grande potencial para inclusão. 

Recentemente os professores Marcos Monteiro e Gabriel Costa e Silva do 

Colégio Pedro II publicaram um trabalho que relatou uma experiência bem 

sucedida na inclusão de um aluno cego nas aulas de Educação Física contendo 

o conteúdo Handebol.  

 

 

Figura 6. Aluno cego entendendo as posições de jogo e sistemas de marcação. 
Fonte:https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/temasemedfisicaescolar/article/view

/2381/1596 

 

6. Posições de Jogo e Sistemas de Marcação 

As posições de jogo no handebol são: Goleiro, Pivô, Pontas ou alas 

(direito e esquerdo), armador central e armadores laterais ou meias (direito e 

esquerdo). 

https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/temasemedfisicaescolar/article/view/2381/1596
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/temasemedfisicaescolar/article/view/2381/1596
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/temasemedfisicaescolar/article/view/2381/1596
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Figura 7. Posições de jogo. Adaptado de: 

https://www.coladaweb.com/educacao-fisica/handebol 

 

Os sistemas de marcação no Handebol podem ser por zona ou 

individual. Na marcação individual, cada jogador escolhe um adversário e o 

acompanha marcando por toda a quadra. Já nos sistemas por zona, os 

jogadores possuem uma zona de marcação. Os mais comuns são 6x0, onde os 

6 jogadores de linha fazem uma barreira lado a lado em volta da área de gol. 

Quando um jogador marca a frente desta barreira temos o 5x1 e quando 2 

jogadores marcam adiantado temos o 4x2, conforme a figura abaixo. 

https://www.coladaweb.com/educacao-fisica/handebol
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Figura 8. Sistemas de marcação. Fonte: 

https://www.dicaseducacaofisica.info/sistemas-do-handebol-sistemas-de-jogo-

handebol/  

 

7. Aulas Práticas 

Após esclarecimentos iniciais sobre o esporte Handebol, nossas aulas 

práticas nesta certificação iniciarão com brincadeiras adaptadas (pré-jogos) para 

entendimento das principais regras e fundamentos do Handebol. ] 

Neste sentido faremos adaptações de Queimado para que os alunos 

realizem a empunhadura, passes, recepção, drible e arremessos com apoio. 

Tais adaptações incluem uma corda e círculos demarcados no solo para que os 

alunos aprendam a realizar a passada seguida de arremesso em suspensão de 

maneira divertida. Pensando no tempo de reação para tomada de decisões, 

aumentam-se o número de bolas durante as atividades. Bolas de diferentes 

https://www.dicaseducacaofisica.info/sistemas-do-handebol-sistemas-de-jogo-handebol/
https://www.dicaseducacaofisica.info/sistemas-do-handebol-sistemas-de-jogo-handebol/
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tamanhos e pesos são utilizadas em busca de melhor desenvolvimento sensório-

motor. 

Em duplas ou grupos, os alunos trabalharão os diferentes tipos de passe, 

incluindo situações de jogo com deslocamento, drible e arremesso. Serão 

propostas também atividades e brincadeiras com cones para desenvolver os 

fundamentos e a noção espacial de marcação. Na sequência das aulas os alunos 

experimentarão o jogo sob diferentes sistemas de marcação e posições de jogo. 

Espera-se que ao final da certificação os alunos adquiram autonomia para 

prática consciente do esporte Handebol, podendo assim carregar este 

conhecimento prático para o resto de suas vidas. 


