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 Nas aulas de Educação Física são trabalhados muitos temas, 
entre eles, o que chamamos de Esportes de Invasão, que são aqueles 
esportes com duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a 
meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar 
pontos. 
A transição de ataque para defesa acontece a todo o momento. A 
manutenção da posse de bola é de suma importância para a eficiência do 
ataque e, nesse momento, a defesa deve se posicionar da maneira mais 
adequada para retomar a posse da bola e passar a atacar. 
Exemplo: basquetebol, futebol, futsal, futebol americano, handebol, 
hóquei na grama, rúgbi, etc. 
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O Handebol é um dos esportes mais antigos de que que se tem 
notícia. Ele já apresentou uma grande variedade de formas até a 

praticada atualmente. 



Quadra 
 

A quadra deve ser retangular, com um comprimento de 38 a 44m e uma largura de 
18 a 22m (mas por convenção fala-se que as quadras de Handebol possuem 
comprimento de 40m e largura de 20m). A área privativa do goleiro será 
determinada por um semi-círculo cujo raio medirá 6m, desde o centro do gol. Nesta 
área somente o goleiro pode ficar, atacantes e defensores devem ficar fora dela (não 
é permitido nem pisar na linha, entretanto pode-se pula-la de fora para dentro, 
desde que se solte a bola enquanto estiver no ar). 
 
O outro semi-círculo será colocado a 9m, este sendo tracejado e determinando a 
linha do tiro livre (de onde geralmente são cobradas as faltas realizadas pela 
defesa). A baliza possui largura interior de 3m e altura de 2m. Em frente e ao meio 
de cada baliza, e a uma distância de 7m, traça-se uma linha paralela à do gol, de 1m 
de comprimento e chamada de marca dos 7m (penalidade máxima), este lance 
apenas é ordenado com a execução de uma falta grave sobre o adversário enquanto 
este atacava a meta da defesa. 



O Jogo 
 

Em cada jogo confrontam-se duas equipes. Estas devem estar devidamente 
uniformizadas, a numeração dos jogadores deve ser visível e obrigatória. Cada 
equipe é composta por 12 jogadores, dos quais 6 de quadra, 1 goleiro e o restante na 
reserva. A duração de cada tempo é de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos 
(Nas olimpíadas de Atlanta foi permitido a utilização de tempo, como no Voleibol). 
O número de substituições é ilimitado, mas deve ser feito em um espaço de 4,45m, 
partindo da linha central da quadra (não é necessário parar o jogo para realizar as 
substituições, e estas apenas podem se realizar após que o jogador a ser substituído 
saia completamente da quadra). 
Seu objetivo básico é ultrapassar o adversário através de toques de bola até atingir 
a meta adversária, marcando um ponto caso a bola ultrapasse a linha de gol. 
Para realizar tal coisa necessita-se de muita habilidade e agilidade, pois o jogo é 
muito rápido e exige reflexos bem apurados. Com o auxílio de jogadas “ensaiadas” 
(previamente treinadas) é possível confundir a defesa adversária e encantar o 
público. 



O Handebol fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Na época era 
mais popular e mais divulgado o Handebol de Campo. Este era praticado em 
campos de grama com dimensões e gols similares aos do Futebol, com 11 jogadores 
por equipe. Houve apenas competições masculinas e esta foi a única vez que este 
tipo de Handebol participou das Olimpíadas (atualmente não se pratica mais esta 
variável do Handebol, ocorrem ocasionalmente apenas alguns jogos em eventos ou 
por antigos admiradores). 
 
Sendo reintroduzido nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, o Handebol voltou 
ao cronograma olímpico mas com outra modalidade, o Handebol de Quadra 
(conhecido atualmente apenas por Handebol). Este possui times com 7 jogadores, é 
praticado em quadras de 40m por 20m e gols de 2m por 3m. Em 1972 apenas 
ocorreram competições masculinas. As competições femininas foram introduzidas 
nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. A partir desta data não houveram 
mudanças significativas do Handebol nas Olimpíadas. 



                      O Handebol no Brasil 
 
Após a I Grande Guerra Mundial, um grande número de imigrantes alemães vieram 
para o Brasil estabelecendo-se na região sul por conta das semelhanças climáticas. 
 
Dessa forma os brasileiros passaram a ter um maior contato com a cultura, 
tradição folclórica e por extensão as atividades recreativas e desportivas por eles 
praticadas, dentre os quais o então Handebol de Campo. Foi em São Paulo que ele 
teve seu maior desenvolvimento, principalmente quando em 26 de fevereiro de 1940 
foi fundada a Federação Paulista de Handebol, tendo como seu 1 ° Presidenta Otto 
Schemelling. 
 
O Handebol de Salão somente foi oficializado em 1954 quando a Federação Paulista 
de Handebol instituiu o I Torneio Aberto de Handebol que foi jogado em campo 
improvisado ao lado do campo de futebol do Esporte Clube Pinheiros, campo esse 
demarcado com cal (40x20m e balizas com caibros de madeira 3x2m). 



Este Handebol praticado com 7 jogadores e em um espaço menor agradou de tal 
maneira que a Confederação Brasileira de Desportos – CBD órgão que congregava 
os Desportos Amadores a nível nacional, criou um departamento de Handebol 
possibilitando assim a organização de torneios e campeonatos brasileiros nas 
várias categorias masculina e feminina. 
 
Contudo, a grande difusão do Handebol em todos os Estados adveio com a sua 
inclusão nos III Jogos Estudantis Brasileiros realizado em Belo Horizonte-MG em 
julho de 1971 como também nos Jogos Universitários Brasileiros realizado em 
Fortaleza-CE em julho de 1972.  



Responda: 

01– De acordo com a leitura, fale sobe o handebol no Brasil. 

02–Quando o handebol foi incluído nos jogos olímpicos? E como era o jogo 

nesta época? 

03–Desenhe uma quadra de handebol e nomeie suas demarcações. 
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Esse material foi preparado a partir da habilidade: 
Reconhecer aspectos táticos em situações-problema 

típicas da modalidade esportiva. 


