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 Handebol 

O jogo com as mãos 

 

O handebol, ou andebol, é uma modalidade esportista na qual usa-se a bola com as mãos. O jogo é composto por duas equipes 
com sete jogadores, em que o objetivo consiste marcar o gol no adversário. Esse desporto surgiu em 1919, por meio do professor de 
educação física alemão Karl Schelenz (1890-1956) e tem modalidades de jogos na quadra e praia. 

 

Como funciona 

O handebol é formado por duas equipes (uma de cada lado da quadra). Cada uma deve conter 6 jogadores na linha 

e 1 no gol. Na partida, o jogador pode caminhar ou correr, em um tempo determinado, com a bola em direção ao gol adversário. No 
entanto, a cada três passos, ele precisa quicar a bola no chão. 

Em síntese, o objetivo do jogo é lançar a bola para marcar o gol. 

 
Seleção Brasileira Feminina de Handebol (Tomaz Silva/Agência Brasil) 

 

Advertências na partida 

O jogador pode receber advertências durante a partida, em caso de faltas. Elas podem variar a depender da gravidade. Portanto, o 
atleta pode receber: 

• Cartão amarelo: serve como advertência e o jogador pode receber até 2; 

• Cartão vermelho: sinaliza a expulsão do jogador; 

• 2 minutos: o jogador fica fora da partida por dois minutos. 
Obs: em caso de falta na partida, o juiz pode marcar um tiro de 7m, a depender da gravidade da infração. A distância dos arremessos 

é marcada na quadra. 

 

Regras básicas 

1. Área do goleiro: o jogador não pode pisar na área do goleiro. Caso contrário, a ação será considerada como impedimento e o time 
adversário recebe a posse de bola; 

2. Manejo da bola: não é permitido o manejo da bola com os pés; exceto se for o goleiro; 
3. Substituição: quanto à substituição, ela é ilimitada. Ou seja, caso o técnico julgue conveniente mexer nas peças, 

independentemente da quantidade vezes, ele poderá fazer; 
4. Empate: em caso de empate, a partida é decidida no “mata-mata”, ou seja, tem prorrogação e disputa dos 7m; 
5. Dimensão da quadra: a quadra deve medir 40x20m; 
6. Tiro de meta: é quando a bola toca no goleiro ou jogador adversário (quando estão dentro dos seus campos de defesa) e sai pela 

linha de fundo; 
7. Tiro de 7m: acontece quando um jogador com chance clara de gol sofre uma falta. É como se fosse o pênalti, no futebol; 
8. Lançamento lateral: ocorre quando a bola sai completamente pela linha lateral. O jogador deve cobrar lateral com um dos pés 

sobre a linha lateral e o outro fora. 

 

Jogadores e arbitragem 

Os jogadores de handebol apresentam como característica a velocidade e precisão. Eles podem ser pivô, guarda-redes, armador 
central, meias e pontas. 

O pivô é o responsável por abrir espaço na área de defesa do adversário. Já o guarda-redes ou os goleiros exercem a função de 
impedir que a bola chegue ao fundo do gol.  O armador central, por sua vez, como o nome sugere, é aquele que faz armações pelo centro da 
quadra. Eles cumprem o papel de organizar as jogadas de ataque. 
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Já os meias são aqueles que atuam do centro para o lado direito da quadra ou do centro para o lado esquerdo da quadra. Por último, 

os pontas são os jogadores que atuam próximos das linhas laterais da quadra.  Quanto à delegação de juiz, o jogo é composto por 

uma equipe de dois árbitros assistidos, além de um cronometrista e, ainda, por um secretário. 

 

A história do handebol 

Quem foi o responsável por criar o handebol foi o professor alemão Karl Schelenz. Essa modalidade esportista teve 

início em 1919, durante a Primeira Guerra Mundial. No início, as equipes eram compostas por apenas 22 atletas, sendo, portanto, 11 em cada 
equipe. Como vimos, esse número foi modificado, já que, atualmente, são 14 jogadores, ou seja, 7 de cada lado. 

No início, o handebol era praticado ao ar livre, apenas por mulheres, em campos que mediam 40m x 20m. A primeira instituição 
regulamentadora desse esporte foi a Federação Internacional de Andebol Amador (FIHA). 

No entanto, em 1946, os suecos oficializam o seu time para apenas 7 jogadores por equipe. A partir de então, a FIHA passou a ser 
chamada de Federação Internacional de Handebol (FIH). 

 

Jogos Olímpicos 

O handebol foi disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. A partida foi disputada em um campo composto, 
na época, por 11 jogadores de cada lado. 

Depois de 1936, o handebol foi retirado da competição, no entanto, teve retorno em 1972, com a formação de equipes compostas 
por 7 jogadores. Na categoria feminina, o handebol passou a ser disputado nos Jogos Olímpicos em 1976. 

 

O handebol no Brasil 

No Brasil, o handebol começou a ser praticado em 1930, no entanto, só passou a ser reconhecido em 1940, quando foi fundada em 
São Paulo a Federação Paulista de Handebol. A partir de 1978, outros estados brasileiros começaram a adotar esse desporto.   

Foi somente no dia 1º de junho de 1979 que surgiu a Confederação Brasileira de Handebol, entidade que regula o esporte no país. 
Antes, o handebol brasileiro fazia parte da Confederação Brasileira de Desportos (CBD). 

Disponível em: https://www.guiaestudo.com.br/handebol. Acesso em: 30 mai. 2022. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


