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1. História e evolução do Andebol
O Andebol, ao contrário do Basquetebol e do Voleibol, é um desporto de raiz
Europeia, resultante de três jogos surgidos na passagem do século XIX para o XX,
com origem em diferentes nações Europeias.
Na Dinamarca jogava-se o “Haanbold”, concebido por Holger Nielson, director
de uma escola, que tentou encontrar um jogo para substituir o Futebol, que segundo
ele partia muitos vidros. Assim, para existir um maior controlo da bola propôs que se
jogasse com as mãos.
Na Checoslováquia, Vraclav Karas e Antonin Kristof inventam o “Hazena”,
muito semelhante ao moderno Andebol, sendo que, no entanto, o campo era dividido
em três partes, de modo a que o Guarda-redes, os defesas, os médios e os
avançados, apenas pudessem jogar na sua área específica.
Herman Bachmann introduz na Alemanha o “Torball”, este jogo apresentava
um campo com as dimensões do Andebol actual embora a área de baliza fosse muito
mais pequena (4m de raio).
Estes três jogos tornaram-se muito populares por toda a Europa num espaço
curto de tempo. No entanto, e devido ao facto de terem diferentes regras, tornou-se
impossível a organização de torneios internacionais, com equipas de diferentes
países. Neste sentido, tornou-se necessário unificar as regras de jogo, tarefa esta que
ficou a cargo de Karl Schelenz no ano de 1917 em Berlim, originando assim um jogo
denominado “Field Handball” (Andebol de 11), jogado num campo de Futebol ao ar
livre por 11 jogadores e inspirado nas suas regras, o que a tornou numa prática
corrente, durante várias décadas.
No ano de 1928 em Amesterdão é fundada a Federação Internacional de
Andebol Amador (IAFH), com o intuito de promover e organizar torneios internacionais
e campeonatos do mundo, de forma a permitir a inclusão do Andebol no programa dos
Jogos Olímpicos de 1936. De referir que nesta época, a Áustria e a Alemanha
dominavam o Andebol, sendo que no entanto após a 2ª Guerra Mundial essa liderança
passou para os países Escandinavos.
Em 1946 em Copenhaga (Dinamarca) é fundada uma nova associação, a
Federação Internacional de Andebol (IHF), que dá assim um novo rumo à evolução do
Andebol. Também por esta altura, e devido às condições climatéricas adversas dos
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países nórdicos, este jogo passou a jogar-se em recintos cobertos, num campo de
dimensões mais pequenas e apenas com 7 jogadores, surgindo assim o “Indoor
Handball” (Andebol de 7).
Durante algum tempo é praticado tanto o Andebol de 7 como o de 11,
organizando-se Campeonatos do Mundo para ambos, no entanto, o Andebol de 7
devido às suas características de velocidade e espectacularidade, relegou para
segundo plano o Andebol de 11.
A partir de 1966 o Campeonato do Mundo passou a ser organizado unicamente
para o Andebol de 7, que devido à sua popularidade foi reintroduzido nos Jogos
Olímpicos de Munique (1972) mas apenas no sexo masculino, seguindo-se em 1976
(Jogos Olímpicos de Montreal) a introdução do Andebol feminino.
Em Portugal, o Andebol de 11 surgiu em 1929, através do alemão Armando
Tshopp. Vinte anos depois (1949), a modalidade de 7 inicia-se pela mão de outro
alemão, Henrique Feist, tendo-se realizado em Cascais o 1º torneio de Andebol de 7.

2. Regras básicas do Andebol

Número de jogadores
Dimensões do campo

12: 7 efectivos e 5 suplentes.
40m de comprimento por 20m de largura.

Bola

Perímetro: 58 a 60 cm. Peso: 325 a 400 gr.

Baliza

3m de largura por 2m de altura.

Duração

60 Min., divididos em duas partes de 30 min.

Juízes

2 árbitros, 1 secretário e 1 cronometrista.

 Início e recomeço de jogo:
O jogo inicia-se com ambas as equipas no seu meiocampo, sendo que a equipa que possui a bola faz um
lançamento de saída (passe) através de um jogador no
centro da linha do meio-campo.
Quando há marcação de golo, a equipa que o sofreu
reinicia o jogo, da mesma forma, não sendo necessário a equipa adversária estar
no seu meio-campo.
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 Lançamento Lateral:
Quando a bola ultrapassa completamente as linhas laterais, a sua reposição em
jogo é feita pela equipa que não teve responsabilidade na saída da bola. O
lançamento pode ser feito com uma ou duas mãos, mas sempre com um pé a pisar a
linha lateral. Este tipo de lançamento também é efectuado na intersecção da linha
lateral com a linha de fundo, quando um defesa toca a bola e esta sai do terreno de
jogo pela linha final.
 Lançamento de Baliza:
É ordenado quando a bola sai fora do terreno de jogo pela linha final e foi lançada
por um atacante ou repelida pelo guarda-redes com a intenção de impedir um golo. De
referir que durante o lançamento de baliza, os jogadores da equipa adversária não
podem ultrapassar a linha de 9 metros.
 Reposição da bola pelo guarda-redes:
Considera-se reposição da bola pelo guarda-redes
quando este controla a bola dentro da sua área, tendo sido
lançada por um

atacante. Neste caso, os jogadores

adversários podem colocar-se dentro da área de 9 metros. O
guarda-redes pode marcar golo tanto na reposição como no
lançamento de baliza.
 Passos:
Não é permitido ao jogador dar mais de três
passos, em posse de bola sem a driblar. O primeiro
apoio pode ser realizado com um ou dois pés e
corresponde ao momento 0 (zero).

Dribles:
Não é permitido efectuar dois dribles (ressaltar a bola, agarrá-la e driblar
novamente) ou tocar na bola várias vezes seguidas sem que esta tenha tocado
entretanto no solo, na baliza, ou noutro jogador.
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 Marcação de Golos:
É considerado golo quando a bola ultrapassa completamente
a linha da baliza, entre os postes e por debaixo da trave. O jogo
recomeça com um lançamento de saída pela equipa que sofreu o
golo.
 Não é permitido (Faltas):
Obstruir o caminho do adversário utilizando mãos braços e pernas;
Arrancar ou bater na bola, quando o adversário a tiver nas mãos;
Atirar a bola de forma perigosa contra o adversário, ou ameaçá-lo com a
bola com uma finta perigosa;
Pôr o guarda-redes em perigo;
Empurrar ou reter o adversário;
Atirar-se contra o adversário, pregar-lhe uma rasteira ou actuar de forma
perigosa.
 Falta atacante:
É considerada falta atacante quando um atacante carrega um defesa cujo
posicionamento estava claramente definido.
 Área de baliza:
O guarda-redes é o único jogador a quem é permitido permanecer dentro da
área de baliza. Nenhum jogador pode passar a bola ao seu guarda-redes quando este
está no interior da área de baliza. Quando um jogador de campo entra dentro da área
de baliza é marcado um livre por violação da área de baliza.
 Substituições:
Os suplentes podem entrar em jogo a qualquer momento e repetidamente
pela zona de substituições, sem aviso prévio do cronometrista, desde que o jogador
substituído tenha abandonado o campo pela mesma zona. Se não o fizer, a equipa
pode ser penalizada com um livre que pode ser de sete metros.
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 Marcação de livres:
Na ocorrência de qualquer uma das faltas descritas,
a equipa adversária será beneficiada com um livre. Este
livre deverá ser marcado no local onde a falta é cometida.
No momento da sua execução os jogadores contrários
devem manter-se afastados três metros do jogador
lançador.
As faltas cometidas entre a linha dos seis metros e
a linha dos nove metros são executadas sempre sobre a linha de nove metros,
sendo que os jogadores contrários devem fazer a barreira na linha dos seis metros.

Também é marcado livre quando:
Existe substituição irregular;
É falta do guarda-redes:
É considerado Jogo passivo;
O Lançamento de saída, lateral ou de baliza são incorrectos;
Existe

comportamento

anti-regulamentar

em

lançamentos

livres,

lançamentos do árbitro, e lançamentos de sete metros;
Existe manutenção da posse de bola, parado durante mais de três
segundos;
A bola é tocada intencionalmente, abaixo dos joelhos;
É passada a bola para a sua própria área de baliza, intencionalmente,
ficando nesta ou saindo pela linha de baliza;
É pisada a linha de seis metros no remate (jogador atacante);
É retirada a bola dentro da área de baliza no momento em que ela se
encontra em contacto com o solo;
Existe conduta irregular para com o adversário.
Lançamento Livre de 7 metros:
Efectua-se desde a linha de 7 metros mediante um lançamento directo à
baliza. O jogador que o executa não pode ultrapassar ou tocar a linha de 7 metros.
Os jogadores atacantes devem estar fora da área de lançamento livre (9
metros), do mesmo modo que os defesas. Além disso, estes últimos devem
permanecer a uma distância de 3 metros do marcador do livre de 7 metros.
O guarda-redes não pode ultrapassar a linha de 4 metros.
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Ordena-se livre de 7 metros nas seguintes circunstâncias:
Quando com uma infracção em qualquer parte do terreno de jogo, um
jogador evita uma clara situação de golo;
O guarda-redes transporta para a sua área de baliza a bola quando esta se
encontra em movimento ou parada fora desta, ou seja, quando este entra
dentro da sua área com a bola vinda do terreno de jogo;
Quando um defesa viola a sua própria área com o fim de se colocar numa
situação vantajosa frente ao atacante que tem a bola;
Quando um jogador de campo lança a bola intencionalmente para o seu
guarda-redes, estando este dentro da sua área de baliza;
Quando ocorrer uma expulsão, a equipa do jogador em causa deverá ser
penalizada com um livre de sete metros.
 Jogo passivo:
Quando, na opinião do árbitro, a equipa na posse da bola não manifesta
intenção de rematar à baliza. A equipa, antes de ser advertida é informada pelos dois
árbitros (ambos levantam os dois braços no ar).

SANÇÕES DISCIPLINARES
Advertência:
Quando um jogador comete uma falta não muito grave sobre o adversário, e o
árbitro exibe o cartão amarelo. Este acto significa que a seguinte infracção grave será
punida com uma exclusão de 2 minutos. Os árbitros poderão somente aplicar uma
advertência por jogador, e 3 por equipa. A partir da terceira, as infracções
merecedoras de advertência devem ser castigadas com exclusão.
Exclusão:
Quando o jogador volta a cometer uma falta pela qual foi advertido. O árbitro
executa o sinal de exclusão e durante dois minutos o jogador não pode participar no
jogo
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Desqualificação:
Quando o jogador é excluído pela terceira vez ou tem uma atitude antidesportiva grave. O árbitro exibe o cartão vermelho, o jogador abandona o campo e a
sua equipa jogará durante dois minutos com um jogador a menos.
Expulsão:
O jogador é expulso quando agride um jogador dentro ou fora do recinto de jogo.
A equipa do agressor passará a jogar com menos um jogador. A equipa que sofreu a
agressão beneficiará de um livre de 7 metros.

 Recinto de Jogo
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Aspectos técnicos
Posição Base Ofensiva

Descrição Técnica/Componentes Críticas

Pernas afastadas à largura dos ombros;
Abaixamento do centro de gravidade através da ligeira flexão das
articulações do tornozelo, joelhos e coxo-femural;
Ombros avançados de modo a que as costas sejam levemente dobradas;
Braços com as palmas das mãos prontas para receber a bola, estendidos
com articulação do cotovelo relaxada e levemente flectida.

Erros mais comuns

Corpo esticado e demasiado tenso;
Braços ao longo do corpo;
Pernas demasiado afastadas.

8

Escola Secundária Carolina Michaelis
Passe (Ombro, Picado, Pulso)

Descrição Técnica/Componentes Críticas

Passe de ombro:
Posicionar o braço e o antebraço de forma a formarem um ângulo de
100/110º;
Colocar o cotovelo um pouco acima do ombro;
Colocar a bola acima da cabeça;
Lançar a bola para a frente;
Rodar o tronco para o lado do braço executor;
Durante o lançamento passar o peso do corpo da pena de trás para a da
frente;
Rodar o tronco.
Passe Picado:
Bater a bola no solo;
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Executar o movimento só através do antebraço e do pulso;
Bater a bola no solo junto aos pés do adversário, ao seu lado direito ou
esquerdo, ou mesmo entre as pernas.

Passe Pulso:
Realizar a rotação interna de todo o braço;
Colocar a palma da mão virada para trás e para fora de modo a ficar
completamente por detrás da bola; facilitando assim a aceleração e altura
no momento de lançamento da bola. A mão roda desde o peito para a
direcção desejada com o auxílio de todo o braço de lançamento;
Nota: O passe mais utilizado é o de ombro, sendo com ele que se deve iniciar o
ensino do passe. O jogador que executa o passe é responsável pela chegada da bola
ao seu destinatário, o que implica que haja um bom domínio desta técnica e uma boa
leitura de jogo com vista a uma rápida escolha do tipo de passe e do momento
adequado para o realizar. Deve existir também uma boa sincronização com o
companheiro de equipa para uma eficaz transmissão de bola.

Erros mais comuns

Ângulo entre o braço e o antebraço é menor que 90 graus;
Passe feito com a perna avançada do lado do braço portador da bola;
Passe como um lançamento de peso (empurrando a bola) e não com um
movimento de braço em “chicotada” (passe de ombro);
A bola ressalta a menos de 2/3 da distância que tem de percorrer (passe
picado);
Dificuldades relacionadas com a pega da bola, que impedem que esta seja
enviada na trajectória adequada (principalmente no passe de pulso).
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Recepção (Alta/Baixa)

Descrição Técnica/Componentes Críticas

Recepção Alta:
Os braços devem encontrar-se estendidos;
Cotovelos descontraídos;
Colocar as mãos em concha;
Polegares tocam um no outro formando com os indicadores um “W”;
Após o contacto com a bola, deve flectir os braços para amortecer a sua
velocidade;
Proteger a bola com o corpo.
Recepção Baixa:
Braços estendidos para baixo;
Palmas das mãos voltadas para a frente;
Dedos mínimos virados um para o outro, formando com os anelares um “M”.

Erros mais comuns

No momento do contacto das mãos com a bola, os membros superiores
estão rígidos, não efectuando o seu amortecimento, acabando aquela por
ser reflectida;
As mãos e os dedos, no momento de contacto com a bola, estão em
extensão completa;
Após a recepção a bola não é imediatamente protegida, aumentando as
possibilidades de desarme por parte do adversário;
A totalidade do corpo não participa no amortecimento da bola;
Jogador “não ataca” a bola, aguardando imóvel que ela lhe chegue às
mãos.
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Drible em Progressão

Descrição Técnica/Componentes Críticas

Não olhar para a bola ou olhar o menos possível, de modo a não perder o
controlo visual com os restantes elementos do jogo;
Colocar a mão aberta com a palma virada para o solo;
Empurrar e amortecer a bola com os dedos (a bola deve ser tratada
suavemente);
Ajudar a empurrar a bola para o solo com o pulso e o antebraço;
A bola nunca deve ultrapassar o nível da cintura.
Erros mais comuns

Olhar para a bola;
Excessiva contracção da mão;
Drible é feito à frente dos pés;
A bola sobe mais do que a cintura;
Excessivo tempo de contacto da mão com a bola.

Remate (Apoio, Suspensão, Anca)
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Descrição Técnica/Componentes Críticas

Remate em Apoio:
Recuar o máximo o ombro do braço que remata (maior protecção do braço atrás);
Transferir ainda mais o peso do corpo para a perna que está atrás;
Exercer força explosiva na bola no momento do remate (maior rotação do tronco
no momento de execução).

Remate em Suspensão:
Executar passos de corrida grandes e rápidos (esquerdo-direito-esquerdo, para
destros; direito-esquerdo-direito, para esquerdinos);
Saltar sobre a perna do último apoio;
Flectir a perna contrária à da impulsão, com rotação externa da mesma e
elevação do joelho;
Rotação do tronco;
Rematar só no momento mais alto do salto;
Após ter efectuado o remate, rodar o tronco e contactar o solo com a perna de
impulsão (esquerda, para os destros, e direita, para os esquerdinos).
Remate de Anca:
Remate de apoio efectuado à altura da cintura ou por baixo desta;
Gesto final do lançamento deve-se executar uma rotação de pulso, que marca a
trajectória da bola.

Erros mais comuns

Na “armação” do braço, cotovelo demasiado próximo do tronco, limitando a força
e precisão do remate;
Insuficiente rotação do tronco, no momento de “armação” do braço;
Acção do pulso muito lenta;
Velocidade de execução pouco elevada;
Rematar antes ou depois de atingir o ponto mais alto do salto (Remate em
Suspensão);
Executado ao nível do peito (Remate de Anca);
Ineficaz trabalho de pulso (Remate de Anca).
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Fintas (Com/Sem bola)

Componentes Técnicas da Finta

A finta desenvolve-se em duas fases:


Movimento de simulação (finta):
Paragem frente ao adversário;
Movimento de simulação executado relativamente devagar para que o
adversário tenha tempo de reagir à simulação e o jogador possa transitar
para a fase seguinte;
Distância adequada (1m a 1,5m).



Acção consequente:
Assim que o adversário reage, deve ocorrer uma rápida

mudança

de

ritmo e direcção do atacante, procurando explorar o momentâneo
desequilíbrio do defesa;
Rápido transporte do peso do corpo para o lado oposto.
Descrição Técnica/Componentes Críticas

Finta sem bola:
Dar a entender ao adversário que vamos prosseguir por um dos lados
(esquerdo ou direito);
Desequilibrar o adversário para o lado da simulação;
Ultrapassar o adversário pelo lado contrário (mudança de direcção);
Aumentar a velocidade para criar uma situação de vantagem.
Finta com bola:
O atacante com a posse de bola deve superar um defensor, realizando uma
acção prévia para enganar e uma acção posterior para aproveitar o referido
engano.
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Erros mais comuns

Utilizar

várias

vezes seguidas a

mesma acção (finta), fazendo com que o defesa se adapte rapidamente;
O desenvolvimento da finta faz-se com a velocidade uniforme, sem
mudanças de ritmo, o que dilui um pouco o efeito de falsas informações,
facilitando a recuperação do defesa;
A finta é executada demasiado perto do adversário, o que lhe possibilita a
sua fácil anulação;
Finta executada demasiado longe do adversário, tornando ineficaz qualquer
falsa informação.

Mudanças de Direcção
Descrição Técnica/Componentes Críticas

Na
sequência natural da corrida, grande apoio sobre o pé oposto à direcção
para onde o jogador se quer deslocar, com ligeira flexão dessa perna, para
contrariar a inércia do corpo e favorecer a sua impulsão para a nova
direcção;
Pequena rotação sobre a parte anterior do pé de apoio orientando-o
parcialmente na nova direcção;
Impulsão forte na direcção porque se vai optar (orientação rápida do joelho,
ponta do pé, cabeça e tronco na direcção do movimento);
As trajectórias dos jogadores raramente devem ser curvas, ou seja, a cada
mudança de direcção deve corresponder um ângulo bem marcado entre as
duas direcções percorridas;
Cada mudança de direcção deve ser acompanhada de um aumento de
velocidade de deslocamento, sendo este requisito bastante importante para
surpreender os adversários e ganhar a desejada situação de vantagem.
Erros mais comuns

Paragem para arranque na nova direcção;
Movimentação lenta.
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Posição base defensiva

Descrição Técnica/Componentes Críticas

Apoiar os 2 pés lateralmente;
Distribuir o peso do corpo igualmente pelos 2 apoios;
Flectir ligeiramente as pernas;
Inclinar o tronco para a frente;
Levantar lateralmente os braços;
Voltar as palmas das mãos para a frente.
Erros mais comuns

Não

adoptam

uma

posição

de

equilíbrio;
Não levantam os braços lateralmente.
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Deslocamentos defensivos (laterais, frontais e de recuo)

Descrição Técnica/Componentes Críticas

Deslocamentos laterais:
Colocar-se na posição base;
Dar passos pequenos;
Deslocação sem cruzar apoios;
Posicionamento dos pés de modo a não estarem completamente juntos;
Evitar saltar.
Deslocamentos frontais e de recuo:
São idênticos aos deslocamentos laterais e só se distinguem destes na
direcção do deslocamento.

Erros mais comuns

Dar

passos

demasiado grandes;

Cruzar apoios.
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Desarme

Descrição Técnica/Componentes Críticas

O desarme tem como intenção técnico táctica defensiva retirar (roubar) a bola
ao adversário de forma regulamentar.

Intercepção

Descrição

É considerada mais como uma intenção táctica do que um gesto técnico. Para
realizar a intercepção, o defensor deverá colocar-se numa marcação de
proximidade para que a distância entre o atacante e o defensor seja suficiente
para que se produza o passe e para que o defensor tenha certas possibilidades
de êxito no corte da linha de passe e no roubo da bola.
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É muito importante que a nossa orientação nos permita ter dentro do nosso
campo visual tanto o passador como o receptor.

Aspectos tácticos
Marcação de controlo (Proximidade)

Descrição

Realiza-se em função do controlo do oponente directo, com ou sem bola, e
fundamentalmente trata-se de um controlo visual que se faz ao atacante. No
entanto, se ele tiver a posse da bola, esta acção serve essencialmente para
“travar” o atacante que progride no terreno de jogo em drible. Esta atitude
defensiva serve para recuperar a posse da bola através de uma acção de
surpresa e para não deixar que o atacante ocupe as zonas mais eficazes.

Marcação de vigilância (Distância)

Descrição

Realiza-se em função do controlo do oponente directo, com ou sem bola.
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Quando o atacante não é portador da bola, esta atitude defensiva serve para
impedir a progressão para zonas eficazes. A posição a adoptar pelo defensor é
mais tensa do que na marcação de controlo. No caso do atacante directo ser
portador da bola, a atitude do defesa é claramente de impedir o remate,
dificultar os passes e impedir a progressão do atacante.

Desmarcação

Descrição

Acção de surpresa que

resulta na ocupação de

um espaço livre, iludindo o defensor que o marcava. A desmarcação realiza-se
sem a posse de bola e exige um domínio de deslocamentos e sobretudo de
mudanças de direcção.

Contra-Ataque
Descrição

O contra-ataque produz-se a partir de:
Perda da bola após erro técnico ou regulamentar;
Intercepção da bola;
Remate falhado.

Considerações fundamentais:
Amplitude e profundidade no desenvolvimento do contra-ataque para tentar
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alcançar a baliza contrária antes dos defensores e assegurar o apoio e
continuidade do jogo;
Eleger as opções tácticas e a execução técnica com rapidez, valorizando a
relação controlo/risco de cada acção;
Utilizar o drible em caso estritamente necessário e sempre que não influencie a
velocidade do contra-ataque;
Alcançar os melhores espaços para finalizar.
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