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RESUMO
O objetivo deste estudo foi comprovar a evolução técnico-tática do
handebol e as conseqüências para seu processo de ensino-aprendizagem e
treinamento (EAT). Através da observação e avaliação de jogos dos principais
campeonatos, como Campeonato do Mundo em 1986, Olimpíada de 1988,
Copa das Nações em 1989, Campeonato do Mundo em 1990, Olimpíada de
1992 e Campeonato do Mundo de 1995 (n = 19 jogos), foi verificada evolução
crescente significativa da defesa sobre o ataque (p = 0,05), EA = 39,10 e ED =
60,79 em 1986 para EA = 38,75 e ED = 61,22 em 1995; aumento excessivo do
número de faltas cometidas pelos defensores (p = 0,01): FC e FS média de 31,5
em 1986 para 32,5 em 1995; e aumento crescente do número de faltas técnicas
dos jogadores (p = 0,03), média de 10,84 em 1986 para 48,49 em 1995, sendo
este produto da ação ofensiva direta e antecipativa das defesas Esses fatos nos
levam a chamar a atenção de todos aqueles que trabalham com handebol, nas
suas diferentes áreas de expressão (rendimento, lazer, reabilitação, escolar),
para atentarem para uma metodologia de EAT que vise reduzir esses aspectos
negativos do esporte; recomendamos também uma atenção especial da IHF
para maior atenção na aplicação das regras e também a necessidade de revisão
destas. Há uma preocupação constante nossa, e confirmada no nosso estudo,
com o fato de que no handebol moderno a equipe que comete mais falta tende
a ser a campeã.
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Introdução
O handebol é um jogo esportivo coletivo que tem a participação do
adversário nas ações. Estas são muitas e se sucedem no jogo com grande
velocidade. A pressão do adversário faz com que os jogadores tenham que
decidir rapidamente em situações de alta complexidade, sendo por isso muito
emocionante.
Como jogo, permite a educação dos participantes, por conter situações
que facilitam a integração, a socialização e o prazer da atividade. Contribui
também para a formação global do indivíduo nos aspectos afetivos, sociais,
psíquicos e físicos, em razão das exigências específicas do handebol. Sua prática
se torna facilitada, por ter como elementos técnicos gestos fundamentais, como
o lançar, receber com as mãos, o quicar, o saltar, os deslocamentos com e sem
mudanças de direção.
A importância do handebol como meio educacional nos motivou a
observar e avaliar as principais competições, no período de 1986 a 1995,
observando a evolução ocorrida neste esporte no período. Com isso, pretendemos
propor, em função das análises dos jogos, formas de ensino- aprendizagem e
treinamento que possam contribuir para a formação de jogadores inteligentes,
com as características exigidas na prática deste esporte.

Objetivos
- Diagnosticar o nível de rendimento técnico-tático de equipes de handebol,
nas competições principais, nos anos de 1986 a 1995.
- Comparar os níveis de rendimento das equipes nos torneios, verificando se
houve evolução nos parâmetros de rendimento.

Hipóteses
H0- Não houve evolução no handebol nos parâmetros que determinam o nível
de rendimento, no período de 1986 a 1995.
H1 - Houve evolução no handebol nos parâmetros que determinam o nível de
rendimento, no período de 1986 a 1995.
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Metodologia
Na coleta de dados foram utilizadas planilhas para observação e
avaliação do nível de rendimento técnico tático dos jogos, desenvolvidas por
GRECO (1990). Esses dados são analisados através de fórmulas, que
demonstram os seguintes parâmetros de rendimento:
Efetividade de Ataque - EA: Gols consignados x 100
Ataques realizados
Efetividade de Lançamento - EL : Gols consignados x 100
Total de lançamentos
Efetividade de Defesa - ED: Ataques sofridos - Gols sofridos X 100
Ataques sofridos
Efetividade do Goleiro - EG = Lançamentos defendidos X 100
Lançamentos sofridos
Percentual de Erros de Lançamentos PEL: Total de lançamentos - Gols consignados x 100
Total de lançamentos
Percentual de Faltas Técnicas = PFT: Total de faltas técnicas x 100
Total de ataques
Além desses parâmetros, foram levantados os números de faltas
cometidas (FC) e sofridas” (FS) por cada jogador em cada jogo.
Delimitações
Este estudo fez a observação e a avaliação em vídeo dos seguintes
jogos, nos seguintes torneios:
• Oito jogos, inclusive a final do Campeonato do Mundo de 1986.
• Dois jogos, inclusive a final das Olimpíadas de Seul na Coréia, em 1988.
• Três jogos da Super Copa das Nações, inclusive final, em 1989.
• Um jogo do Campeonato Mundial de 1990, na Tchecoslováquia.
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•
•

Dois jogos das Olimpíadas de 1992, em Barcelona, na Espanha, inclusive a
final.
Três jogos do Campeonato Mundial de 1995, fases semifinais e finais.
Somados a estes, agregamos os dados fornecidos pelo trabalho de Anton
(1990).

Resultados e Discussão
Os dados foram obtidos através da observação de videofilmes dos jogos
a serem analisados; em seguida foram lançados nessa planilha, que contém os
parâmetros de rendimento anteriormente citados, e depois foram submetidos
ao tratamento estatístico de comparação de médias Oneway Anova. Como se
pode observar na Tabela 1, algumas hipóteses podem ser confirmadas:
•
•
•

Foi verificada evolução crescente significativa da defesa sobre o
ataque (p=0,05): EA=39,10 e ED = 60,79 em 1986 para EA =
38,75 e ED = 61,22 em 1995 (confirma H1);
Aumento excessivo do número de faltas cometidas pelos
defensores (p = 0,01); FC e FS média de 31,5 em 1986 para 32,5
em 1995.
Aumento crescente do número de faltas técnicas dos jogadores
(p=0,03): média de 10,84 em 1986 para 48,49 em 1995, como
produto da ação ofensiva direta e antecipativa das defesas.

Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros técnico-táticos dos campeonatos
observados em nove anos.
Camp
1986
1988
1989
1990
1992
1995
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EA
39,10
52,95
52,05
48,01
43,5
38,75

ED
60,79
50,42
46,72
55,75
56,49
61,22

EL
45,68
57,48
62,6
60,86
56,49
52,95

%FT
10,84
7,23
17,39
24,72
29,99
48,49

%EL
52,63
41,37
37,39
36,25
55,43
48,49

FC
31,5
23,75
29
21
25
32,5

FS
31,5
23,75
29
21
25
32,5
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Conclusões e Recomendações
Com relação à crescente superação da defesa sobre o ataque, verificada
neste estudo, recomendamos maior atenção ao se formar jogadores, no sentido
de dotá-los de recursos que permitam desenvolver capacidade de jogo e,
principalmente, dentro de sistemas defensivos cada vez mais ofensivos, mais
dinâmicos.
Como verificado neste estudo, as equipes têm mostrado que os aspectos
técnicos individuais têm sido deficientes, com aumento significativo do percentual
de faltas técnicas, o que demonstra a todos aqueles que trabalham com handebol
uma especial atenção ao desenvolvimento da técnica individual dos seus
jogadores, pois, como mostra este estudo, está ocorrendo involução deste
parâmetro de rendimento.
Um aspecto importante a ser observado é o que se refere ao aumento
do número de faltas, que tem causado muitas paralisações no jogo. A Federação
Internacional de Handebol deve atentar para este aspecto, no sentido de coibir
ações violentas, com aplicação mais enérgica das regras, podendo também
estabelecer um limite de faltas por jogador e pela equipe; pode ser aplicada
também a cobrança de um tiro livre, na distância de 9 ou 10 metros, após ter
ultrapassado o limite de faltas.

ABSTRACT
EVOLUTION TECHINICIAN-TACTICS OF HANDBALL(1986 AT
1995) AND THE CONSEQUENCES TO TEACHING-LEARNING
AND TRAINING PROCESS
The objective this study went a check evolution techinician-tactics of
handball and the consequences to the teaching process - leaming and training
(TLT). Through observation and evaluation of games of the main championships
in the world, as the world championship in 1986, the Olympic Games in 1988,
the Cup Countries in 1989, the World Charnpionship in 1990, the Olympic Games
in 1992 and the World Championship in 1995 (games of 19, but evaluation teams
of 38), a signicant growing evolution of the defense was verified in favor of
attack (p = 0,05),(midle of Effectiveness Attack-EA = 39,10 and Effectiveness
Defense-ED = 60,79 in 1986 for EA38,75 and ED = 6 1,22 in 1995); a excessive
increase of the namber of fouls made for defensers(p = 0,01),(with medium of
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31,5 in 1986 for 32,5 in 1995); and growmg increase ofthe number ofthe players
technical fouls (p = 0,03),( with medium of 10,84 in 1986 for 48,49 in 1995).
This products of the direct ofensive action and antecipated of defenses. These
facts take us to call the attention of all those that work with handball in its
different expression molds (high income, free time, reabilitation and school) for
they attempt for a methodology of TLT that seeks to reduce these negative
aspects of the sport. We also recommended to special attention of IIIF for
larger attention in the application of the rule and also of need of revesion of
sarne ones. There is a constant concem our and conflrmed in our study that in
the modern handball: the team that makes more fouls tends to be the champion.
Key Words: Techinician, Tactic and Handball
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