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RESUMO 

O handebol é um jogo esportivo coletivo caracterizado pela alternância de fases 

(defensiva, ofensiva e transições), com objetivos específicos que demandam elementos 

técnicos e técnico-táticos apropriados. Nesse contexto dinâmico e complexo, os jogadores 

se deparam com situações inesperadas, para as quais devem se adaptar seguindo o 

regulamento e a lógica do jogo. Assim sendo, cada fase do jogo (ofensiva, defensiva e 

transições) é determinada pela posse da bola e por princípios operacionais que balizam a 

concepção e a atuação dos jogadores. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o 

ciclo auto-organizacional do alto nível competitivo em diferentes categorias (sub-19, sub-

21 e adulto). Os objetivos específicos foram: a) mapear os aspectos que definem a auto-

organização em cada categoria; b) analisar a auto-organização de cada categoria; c) 

comparar e discutir a auto-organização entre as categorias. Para isso, utilizou-se da 

observação sistemática sem participação do contexto do jogo. Os resultados nos permitem 

afirmar que em todas as categorias o ciclo auto-organizacional é de que as equipes com 

posse de bola irão conseguir seguir os princípios ofensivos propostos por Bayer (1994) e 

Menezes, Morato e Marques (2016), conseguindo concluir o objetivo de sua fase 

(finalização). Durante a fase defensiva, embora consigam realizar o retorno defensivo e 

impedir a progressão por meio da realização de faltas, no geral o ataque irá conseguir 

finalizar ao gol. Foi possível observar ainda que a lógica se mantém igual para as 

categorias sub 19, sub 21 e adulta 

Palavras-chave: 1. Handebol; 2. Análise de Jogo; 3. Lógica de Jogo 
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Self-organization of the handball game: comparative analysis of different 

categories of the high competitive level. 

 

ABSTRACT 

Handball is a collective sports game characterized by the alternation of phases (defensive, 

offensive and transitions), with specific objectives that demand appropriate technical and 

technical-tactical elements. In this dynamic and complex context, players are faced with 

unexpected situations, to which they must adapt following the rules and logic of the game. 

Therefore, each phase of the game (offensive, defensive and transitions) is determined by 

possession of the ball and operational principles that guide the conception and 

performance of the players. This research had as general objective to analyze the self-

organizational cycle of the high competitive level in different categories (under-19, 

under-21 and adult). The specific objectives were: a) to map the aspects that define self-

organization in each category; b) analyze the self-organization of each category; c) 

compare and discuss the self-organization between the categories. For this, systematic 

observation was used without participation in the context of the game.The results allow 

us to affirm that in all categories the self-organizational cycle is that teams with 

possession of the ball will be able to follow the offensive principles proposed by Bayer 

(1994) and Menezes, Morato and Marques (2016), managing to complete the objective 

of its phase (completion). During the defensive phase, although they manage to make a 

defensive return and prevent progression through the making of fouls, in general the 

attack will be able to finish on goal. It was also possible to observe that the logic remains 

the same for the under 19, under 21 and adult categories 

Keywords: 1. Handball; 2. Game Analysis; 3. Game Logic 
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APRESENTAÇÃO 

Meu contato com práticas esportivas se iniciou nos primeiros anos de vida. Criado 

por uma mãe bailarina e um pai apaixonado por esportes, sempre fui incentivado a praticar 

diversas modalidades esportivas, atividades rítmicas e expressivas. Cresci apaixonado 

pelo movimento humano e pelas diversas formas de manifestação da educação física no 

nosso dia-a-dia, em especial pelos esportes coletivos. 

Minha curiosidade pelo handebol surgiu ainda quando criança, quando assistia aos 

treinos do meu irmão mais velho após meu período letivo. Iniciei minha trajetória na 

modalidade com apenas 10 anos, quando participava desses treinos como um “quebra 

galho”, realizando o papel necessário para estar em contato com esse novo esporte. 

Minhas primeiras práticas sistematizadas da modalidade se deram através do time da 

minha escola em Ribeirão Preto. Durante meus anos escolares tive a chance de 

participar  de campeonatos municipais, regionais e estaduais. Aos 13 anos, ingressei no 

time municipal (sub-14), e participei de campeonatos de nível regional e estadual, sendo 

o campeonato mais importante disputado o campeonato da Federação Paulista de 

Handebol. Minha trajetória no esporte se deu desde a categoria sub-14 até a categoria 

adulta. Um marco importante que consolidou meu interesse pelo handebol foi uma 

proposta de bolsa oferecida pelo meu colégio como mérito esportivo durante o ensino 

médio, momento em que tive o primeiro reconhecimento pelo esforço que eu fazia para 

com meus companheiros de equipe. 

No Brasil, para se exercer o cargo de treinador de handebol é obrigatória a 

formação acadêmica segundo a Lei 9696/98 (BRASIL, 1998). Como forma de aprimorar 

meus conhecimentos na modalidade, ingressei na Universidade de São Paulo buscando 

conhecimentos específicos para solucionar os problemas que haviam me deparado 

durante minha trajetória como atleta e aspirante a técnico.  Durante a graduação estive 

em contato com o campo de estudo chamado de Pedagogia do Esporte (PAES, 1996) 

quando conheci o Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Jogo (GEPAJ) e me 

aproximei do Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes, que tem como uma de suas  áreas de 

pesquisa a análise do jogo de handebol. Meu interesse pela análise de jogo surgiu ainda 

durante os jogos escolares, quando realizava uma observação assistemática dos meus 

adversários, acompanhado de um caderno e uma caneta em que anotava pontos de 

interesse sobre o time que eu iria enfrentar.  
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Como primeiro estudo científico, participei de um projeto do grupo de estudos 

que visava a encontrar a lógica de jogo nos esportes coletivos de invasão e realizar uma 

comparação entre os sexos. Durante a realização deste trabalho conheci melhor o campo 

de investigação chamado de análise de jogo e pude perceber que esse campo poderia me 

trazer diversas respostas que eu procurava em relação ao jogo de handebol e a maneira 

como ele se auto-organiza. Durante a graduação ainda tive a chance de realizar minha 

iniciação científica com intuito de identificar as ações ofensivas diante de sistemas 

defensivos distintos.  

No último ano de minha graduação, já atuando como treinador, encontrei 

problemas que não foram englobados durante meus anos letivos, sabendo ainda que a 

formação generalista que eu tive não era suficiente para suprir todas as necessidades da 

minha prática profissional com minhas equipes e sabendo que não existem incentivos por 

parte dos órgãos que regulamentam o handebol no país e no estado de São Paulo quanto 

a construção de conhecimento específico para treinadores  (MUSA et al., 2017), me 

inscrevi no mestrado pela Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto com 

intuito de tentar suprir a falta de conhecimento encontrada durante meus anos de 

graduação. 

Durante meu mestrado, fui convidado a participar da comissão técnica de uma 

equipe da Primeira Nacional Espanhola. Dessa forma, pude aprimorar meus 

conhecimentos em prática, assim como explorar o esporte em um contexto totalmente 

diferente do brasileiro. De volta ao Brasil, fui convidado pela equipe do Esporte Clube 

Pinheiros a ingressar na comissão técnica deles durante as fases finais da Liga Nacional 

de 2022, e a fase final do Campeonato Paulista de Handebol. 

 Atualmente realizo minhas atividades de pesquisa buscando maior compreensão 

acerca do jogo de handebol, e sobre os sistemas de jogo defensivos, visando ao maior 

desenvolvimento do handebol. Busco aplicar os conhecimentos adquiridos com as 

pesquisas nas equipes que dirijo como forma de estender a prática. Devido à necessidade 

de se compreender sobre o handebol, em suas diversas categorias, o estudo apresentado 

visa a mapear a maneira com que o jogo se organiza e se a relação das equipes durante o 

jogo apresenta subsídios sobre a auto-organização do jogo de handebol de alto nível em 

diferentes categorias  
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Na “Introdução” será apresentado o problema de pesquisa em que se explora 

aspectos inerentes à lógica de jogo dentro do contexto dinâmico e imprevisível (dentro 

dos limites estabelecidos pela lógica do jogo) do handebol em diferentes categorias do 

handebol de alto nível de rendimento. O referencial teórico utilizado neste capítulo 

permitiu contextualizar a análise de jogo no handebol, revelar lacunas existentes na 

literatura, apresentar o problema de pesquisa e os objetivos estabelecidos. 

Na seção “Métodos”, foi caracterizada a amostra (quais jogos de qual 

campeonato), foi demonstrado o caminho metodológico para definição do protocolo de 

avaliação, em seguida foi demonstrado a forma de análise dos resultados. Se preocupou 

em exibir a forma geral de onde partiram a redação dos resultados e discussão. Como os 

resultados foram realizados partindo de um mesmo caminho metodológico, preocupou-

se em não deixar o texto redundante.  

A primeira parte intitulada “Parâmetros do ciclo auto-organizacional do 

handebol de alto nível: atratores e flutuações em diferentes categorias” apresenta a 

discussão sobre a lógica de jogo em diferentes categorias no handebol. Neste parte, optou-

se pela identificação da lógica do jogo nas categorias sub-19, sub-21 e adulta do handebol 

e pela comparação dos resultados encontrados.  

A segunda parte aborda as repercussões da utilização de diferentes sistemas 

defensivos frente à lógica do jogo nas categorias sub-19, sub-21 e adulta no handebol 

com o artigo “Uso dos sistemas defensivos no handebol de alto nível: implicações no 

ciclo auto-organizacional em diferentes categorias” Neste capítulo discutiu-se sobre 

como a utilização dos distintos sistemas defensivos podem ou não influenciar na lógica 

do jogo, e se os atrativos e flutuações dos sistemas são iguais entre as categorias 

Na última seção foram realizadas as considerações finais desta Dissertação, por 

meio de uma síntese dos achados. 

. 
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INTRODUÇÃO 

Os jogos coletivos esportivizados (JCE) são caracterizados por problemas 

fundamentais inerentes à resolução de situações-problema provenientes das relações de 

oposição e cooperação entre jogadores (e equipes) de acordo com seus objetivos 

(GARGANTA, 1998; MENEZES; REIS, 2010). Essas relações são influenciadas por 

aspectos como a bola, os companheiros, os adversários, a relação com os espaços da 

quadra, o alvo a ser alcançado e as regras (ou elementos invariantes) (BAYER, 1994). 

Por apresentar características dos jogos de invasão (ocupação de espaços na 

quadra), acredita-se que no handebol a busca por melhores espaços na quadra seja um 

fator determinante de êxito no embate entre equipes (MENEZES, 2011). Assim sendo, 

cada fase do jogo (ofensiva, defensiva e transições) é determinada pela posse da bola e 

por princípios operacionais que balizam a concepção e a atuação dos jogadores. A equipe 

com a posse da bola encontra-se na fase ofensiva e a equipe que tenta recuperar a posse, 

em fase defensiva. Bayer (1994) apresenta os seguintes princípios operacionais ofensivos: 

manter a posse da bola, progredir em direção ao alvo e marcar o gol. Já os princípios 

defensivos são assim apresentados: impedir a progressão do adversário, recuperar a posse 

da bola e proteger o gol. Desse modo, treinadores utilizam de princípios operacionais para 

balizar a concepção e atuação dos jogadores em tais contextos (BAYER, 1994) 

 As transições também apresentam objetivos específicos, e a equipe atacante pode 

utilizar-se de rápida saída (em contra-ataque) para aproveitar a desorganização 

adversária; em contrapartida, os defensores buscam reestruturar seu sistema de jogo face 

à rápida mobilização dos atacantes (MENEZES, 2011). Segundo Menezes, Morato e 

Marques (2016) os princípios para as fases de transição do jogo podem ser elencados 

conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Princípios para as fases de transição ofensiva e defensiva (adaptado de 

MENEZES; MORATO; MARQUES, 2016, p.10) 
  

A partir de parâmetros inerentes às interações entre jogadores (como a técnica, o 

espaço, o tempo, a comunicação motora e a estratégia) e aos aspectos regulamentares 

(PARLEBAS, 2001), se apresenta fundamentalmente a lógica interna no jogo de 

handebol. Essa deve ser contemplada nas diferentes fases do jogo, baseando-se nos 

princípios operacionais e regras de ação (MORALES, 2007).  

As equipes tendem a se organizar em sistemas  (disposição dos jogadores na 

quadra), tais como a composição do sistemas de jogo (ofensivo e defensivo) de modo a 

estabelecer regras de ações a serem desenvolvidas pelos jogadores para alcançar os 

objetivos de suas fases. Em seu modelo de jogo, os treinadores buscam estipular 

estratégias técnico-táticas que preconizam comportamentos individuais, grupais e 

coletivos para superar as estratégias dos adversários. (GARGANTA, 2008; RIBEIRO; et 

al., 2019). Essas estratégias tentam cumprir com os objetivos estabelecidos em cada fase 

do jogo, e podem ser de caráter global e/ou específicas GARGANTA, 2008). 

O modelo de jogo compreende a concepção teórica utilizada para guiar as ações 

básicas e fundamentais para a organização de uma equipe. Esse modelo abrange 

funcionalidades gerais e específicas do jogo, sendo utilizado para nortear uma grande 

quantidade de comportamentos técnico-táticos, visando a solucionar os problemas 
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decorrentes do jogo (TEODORESCU, 1984; 2003; MENDES et al, 2021;) No handebol, 

espera-se que treinadores construam o modelo de jogo para basear seus princípios e regras 

de ação coordenadas sendo necessário adaptá-lo às características dos jogadores e 

oponentes aos fatores relacionados ao rendimento no jogo de handebol 

Quando as equipes desenvolvem novas estratégias, táticas e técnicas para resolver 

os problemas encontrados no jogo, tais soluções geram resultados que influenciam a 

dinâmica das relações entre as equipes e, assim, auto-organizam o sistema (MORIN, 

1995). A auto-organização seria o surgimento e a detecção de novos padrões assumidos 

por um sistema em particular (CAPRA, 1996; MORATO; GOMES; ALMEIDA, 2012). 

No handebol podemos tratar a auto-organização como o modo que as equipes se 

estruturam (distribuição espacial na quadra), se comportam (comportamentos táticos) e 

reagem aos mais variados estímulos apresentados durante a partida (MENEZES, 2012). 

Assim, durante os confrontos, as equipes são entendidas enquanto sistemas 

interdependentes que se influenciam mutuamente durante suas interações ao longo das 

diferentes fases do jogo. Portanto, as equipes sempre estarão envolvidas numa relação 

antagônica, oriunda da fase em que se encontram (ofensiva ou defensiva) (BARRAGÁN, 

2015; GRÉHAIGNE; BOUTHIER; DAVID, 1997; MCGARRY et al., 2002; MORATO; 

GOMES; ALMEIDA, 2012). 

Ao analisar um jogo de handebol, nota-se uma tendência em acontecimentos 

temporais baseados nas possibilidades de cada fase.  Essas tendências, chamadas de 

atratores de sistemas, representam os possíveis e principais acontecimentos, 

possibilitando identificar a lógica interna do jogo, assim como possíveis flutuações (ações 

que não ocorrem com tanta frequência). (MCGARRY et al., 2002; MORATO et al., 2012; 

PASSOS et al., 2013). 

 

Análise de jogo no handebol 

O handebol apresenta alto dinamismo e relações complexas entre os jogadores, 

sendo o jogo tratado como um sistema dinâmico e aberto (GRÉHAIGNE; BOUTHIER; 

DAVID, 1997; MCGARRY et al., 2002; PASSOS; ARAÚJO; DAVIDS, 2013; REED; 

HUGHES, 2006). A excelência esportiva, oriunda da constante busca de treinadores, 

comissão técnica e jogadores pelo êxito, converge para que os aspectos estratégico-táticos 

influenciem fortemente o resultado do jogo. Alguns detalhes nesse contexto não seriam 
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percebidos ou acabariam esquecidos não fosse o trabalho de pesquisadores de diferentes 

áreas que, principalmente a partir dos anos 80, analisaram parâmetros fisiológicos, 

técnicos, táticos, psicológicos entre outras da modalidade para entender de maneira mais 

aprofundada o próprio jogo(PRUDENTE et al., 2004; SANTOS, 2004; MENEZES, 2007; 

2011; 2012). 

Hughes e Franks (1997) afirmam que, tradicionalmente, as intervenções dos 

treinadores em suas modalidades são baseadas em observações subjetivas dos jogadores 

que podem apresentar uma série de erros, atestando a fragilidade e a limitação da memória 

humana. Ainda para Menezes e Reis (2010), tais avaliações estão predispostas a erros, 

principalmente por considerar as ações de forma isolada, sem considerar o cenário 

técnico-tático. 

Para se obter dados relevantes sobre os fatores que influenciam no rendimento de 

suas equipes, treinadores e pesquisadores utilizam dos princípios da análise do jogo (AJ) 

para mapear as demandas técnicas, táticas ou fisiológicas (HASSAN et al., 2017; 

MICHALSIK; AAGAARD; MADSEN, 2015), bem como para quantificar a frequência 

e o modo das atividades que compõem o jogo. 

A AJ tem como objetivo desenvolver ferramentas e métodos para que seja 

possível a obtenção de indicadores de performance (individuais ou coletivos), de modo a 

auxiliar os treinadores a melhorar o desempenho das equipes, adaptando as sessões de 

treinamento aos parâmetros esperados. (GARGANTA, 2001; MENEZES, 2012). 

Para Garganta (2001) por meio da AJ é possível: a) identificar possíveis 

integrações entre jogadores e equipes e modelá-las; b) identificar atividades que estão 

relacionadas com a obtenção de resultados positivos; c) manipular e recriar 

constantemente os processos de treinamento para que estes sejam mais específicos; d) 

apontar possíveis evoluções esportivas em cada etapa de treinamento de cada modalidade.  

Menezes (2011) classifica três aspectos como sendo fundamentais para a análise 

de jogo: a) o entendimento das situações de jogo (percepção); b) as variáveis a serem 

analisadas; e c) o método de quantificação e análise dessas variáveis. Para Menezes e Reis 

(2010) a AJ é concebida para avaliar e analisar as ações do jogo, possibilitando acessar 

informações que podem fornecer uma melhor compreensão dos fatos que influenciam no 

rendimento das equipes 
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Um dos desafios que envolve a AJ é a definição das variáveis que não apresentem 

somente os resultados das ações, mas permitam revelar as interações entre os jogadores 

(processo) e a relação com o resultado da ação. Deve-se considerar, nessa perspectiva, o 

jogo como um contexto complexo, em detrimento de uma concepção reducionista, que 

poderia acarretar em uma descontextualização das decisões tomadas pelos jogadores no 

que tange aos elementos técnico-táticos. Como consequência, deve-se priorizar uma visão 

que não restrinja o jogo apenas a seu caráter técnico, mas a partir da prerrogativa da 

necessidade de uma análise dinâmica e interconectada de ações na busca da resolução de 

situações-problema (MENEZES, 2012). Segundo Perl (2004) modelar um sistema 

dinâmico como o handebol não depende somente dos componentes que resultam da ação 

inicial a ação final, mas de como ocorre a interação entre esses componentes e quais são 

essas interações. 

A análise das situações e das variáveis presentes no jogo pode produzir 

importantes parâmetros para a organização dos sistemas de jogo (ofensivos e defensivos) 

das equipes e para o mapeamento dos elementos técnico-táticos dos jogadores ao longo 

do jogo. A transferência de tais análises para o treinamento das equipes possibilita buscar 

o máximo de especificidade nas competências treinadas (MENEZES; REIS, 2010), 

adequando os modelos de ensino-aprendizagem aos indicadores identificados diretamente 

de situações de jogo. 

Na análise de jogo no handebol, um dos estudos tidos como referência foi 

proposto por Pers e Kovacic (2000) que, a partir de imagens gravadas por duas câmeras, 

quantificaram as distâncias percorridas e a velocidade dos jogadores. Prudente, Garganta 

e Anguera (2004) propuseram a validação de variáveis de análise no handebol a partir da 

utilização de questionários com perguntas pré-definidas. Esse questionário foi entregue 

aos treinadores que deveriam indicar e avaliar as variáveis que consideravam relevantes 

para a análise da modalidade. 

Menezes (2007) propôs e avaliou um método de análise cinemática de jogadores 

de handebol visando a quantificar variáveis como trajetórias, distâncias percorridas e 

velocidades de jogadores, para fornecer parâmetros de ordem tática para a sistematização 

dos treinamentos. Já Santos (2004), por meio da observação e análise de equipes de 

handebol de alto nível de rendimento (finalistas dos campeonatos mundiais e olímpicos), 

descreveu padrões de organização tática dessas equipes a partir de categorias de 

indicadores de sucesso dos jogadores e suas eficácias nas diferentes interações do jogo. 
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Análises que consideram os aspectos técnicos são realizadas pela Federação 

Europeia de Handebol (EHF) nas competições que organiza, enfatizando variáveis como 

o aproveitamento dos arremessos de cada jogador em função de cada região da quadra e 

o aproveitamento dos goleiros. Trata-se de uma análise técnica individualizada de todos 

os jogadores das equipes participantes.  

Como exemplo de pesquisas relacionadas a fatores táticos do jogo no handebol, 

Rogulj et al. (2004) analisaram a contribuição da tática ofensiva coletiva na eficiência de 

se marcar o gol. Os autores analisaram jogos da liga de handebol da Croácia e definiram 

19 variáveis que seriam utilizadas para descrever a duração, continuidade, sistemas, 

organização e direções espaciais nos ataques.  

Para esses, não há grande discrepância entre as táticas coletivas utilizadas por 

ganhadores e perdedores. Mas os contra-ataques e ataque ininterruptos são predominantes 

em equipes vencedoras, ao passo que ataques com longa duração, contra defesas 

posicionadas e com muitas interrupções predominam em equipes perdedoras. As equipes 

vencedoras são caracterizadas por ataques rápidos contra defesas desorganizadas, 

enquanto que equipes más colocadas nos campeonatos apresentam maior tendência em 

optar pelo ataque posicionado, sendo esse de menor eficiência. 

Outro estudo realizado envolvendo fatores táticos no handebol foi desenvolvido 

por Srhoj et al. (2001) em que foi analisada a influência da direção em que o ataque 

termina com o resultado da partida em 80 jogos do campeonato mundial de handebol em 

1999. Foram analisadas 18 variáveis, incluindo distância percorrida pelos jogadores e 

porcentagem dos arremessos, sendo que o resultado do jogo não está ligado ao local do 

ataque, mas à eficácia dos arremessos, ou seja, é independente da quantidade de ataques 

mas sim da sua qualidade. 

 Os autores também analisaram que a maioria dos arremessos oriundos da região 

central da quadra tende a ter maior percentual de gol, por se tratar de um local de maior 

facilidade devido ao ângulo total dos atletas nesta região. Dessa forma, a maioria dos 

ataques são finalizados pelos atacantes da primeira linha (armadores), devido ao fato deles 

se encontrarem melhor posicionados. Assim sendo, as situações que proporcionam 

melhores resultados são aquelas em que os adversários não possuem influência direta, 

como contra-ataques, jogadas em que o jogador está livre e tiros de 7 metros. 
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Ferrari (2019) realizou uma revisão sistemática sobre a modalidade, mostrando 

que tradicionalmente os estudos tendem a focar suas análises nas ações ofensivas 

prioritariamente em quatro variáveis: a) arremessos (local, match status); b) diferenças 

entre vencedores e perdedores; c) uso do tempo técnico; e d) diferenças entre jogar como 

mandante ou visitante. O autor ainda caracteriza os estudos em dois níveis, de acordo com 

o tipo de análise que foi realizada (descritiva, comparativa ou preditiva) e posteriormente 

dependendo do tipo de variável que foi analisada.  

As análises descritivas são normalmente baseadas na frequência de ações e nas 

suas porcentagens no final da partida, sem se preocupar em como essas ações realmente 

influenciaram no contexto da partida. As variáveis mais comuns em estudos desse tipo 

são a quantidade de sequências ofensivas, eficácia ofensiva, dados envolvidos com os 

arremessos, eficácia do goleiro e contra-ataque. Esses estudos apontam que os resultados 

positivos dependem de vários fatores, como as ações coletivas, ações individuais. Mas na 

fase ofensiva está diretamente ligada à eficácia ofensiva dos jogadores durante seus 

arremessos,  já quanto a fase defensiva os estudos trazem a eficácia do goleiro como 

principal indicador de resultado (PRIETO et al., 2015b; BILGE, 2012; GUTIÉRREZ et 

al., 2011; FERRARI, 2019). 

As análises comparativas geralmente utilizam da performance individual ou 

coletiva em relação ao resultado final da partida ou com outras equipes e jogadores. Esses 

estudos tendem a avaliar as ações dos treinadores, o efeito de jogar em casa ou ser 

visitante e os percentuais de indicadores de performance como defesa do goleiro, bloqueio 

e interceptação. Tais análises podem auxiliar no processo de reflexão sobre a modalidade, 

possibilitando que treinadores escolham as melhores estratégias para as demandas 

específicas do jogo (FERRARI, 2019; PRIETO et al., 2015a; PRUDENTE et al., 2017). 

Alguns estudos utilizam da comparação entre temporadas ou campeonatos, 

possibilitando maior entendimento sobre as tendências evolutivas da modalidade 

(GARGANTA, 2001; PRUDENTE et al., 2017). Os estudos realizados por Meletakos e 

Bayios (2010) e Meletakos et al. (2011) apresentaram análises sobre a relevância dos 

arremessos de 6 e 9 metros nos resultados positivos das sequências ofensivas em 288 

partidas de três competições entre 2005 e 2009, que totalizaram 16240 gols. Os autores 

sugeriram que, embora a eficiência dos arremessos de 6 metros se mostrou constante com 

o passar dos anos, os arremessos oriundos da região dos 9 metros apresentaram aumento 

da eficiência. 
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Bilge (2012) estudou o desenvolvimento do handebol entre 2004 e 2012 

utilizando dados das Olimpíadas e dos Campeonatos Mundial e Europeu masculino, 

resultando em 9 campeonatos analisados, para determinar os fatores relacionados ao 

sucesso no handebol de alto nível e estabelecer comparações entre as equipes. Os 

resultados mostraram que naquele período o handebol se tornou mais dinâmico e rápido, 

principalmente em relação às equipes europeias que demonstraram desempenho melhor 

quanto à utilização dos contra-ataques, arremessos dos pivôs e de 9 metros.  

Gryko et al. (2018) compararam os campeonatos internacionais de 2013 e 2015. 

Os autores concluíram que existe uma supremacia das equipes europeias em relação às 

de outros continentes quanto à efetividade das ações técnico-táticas. Os resultados 

mostraram que o campeonato de 2015 apresentou maior número de ações que produziram 

espaços na zona de 6 metros da defesa, assim como um jogo mais agressivo da defesa 

(maior número de faltas defensivas e punições). 

Muitos estudos comparativos são voltados para a utilização do tempo técnico pelo 

treinador. A utilização do tempo é uma importante ferramenta durante o jogo, sendo que 

os treinadores podem utilizá-lo para mudanças estruturais nos seus sistemas de jogo ou 

dar instruções técnico-táticas para seus jogadores. Vale ressaltar que a utilização do tempo 

técnico pode influenciar o resultado final da partida e a performance das equipes 

(BLANCO et al., 2012; GOMES et al., 2014; GUTIÉRREZ AGUILAR et al., 2016).  

Como exemplo de estudos utilizando o tempo técnico, Valle Blanco (2012) 

avaliou a utilização do tempo técnico em 15 partidas da temporada 2011/2012 da liga 

ASOBAL, registrando as cinco posses de bola prévias e as cinco posteriores ao pedido de 

tempo. Foi constatado que a utilização do tempo é geralmente pela equipe que está 

perdendo e precedida de uma ação negativa. Em relação à eficácia ofensiva geralmente 

se mantém ou melhora. Segundo Gutiérrez Aguilar et al. (2016) quando um tempo técnico 

é utilizado, os treinadores realizam mudanças entre os jogadores e nos sistemas 

defensivos. As trocas entre os jogadores se mostram mais eficientes do que as trocas de 

sistemas defensivos (PRIETO et al, 2016; GUTIÉRREZ AGUILAR et al., 2016). 

Existem também estudos ligados à comparação entre variáveis em partidas 

disputadas em casa ou como visitante, que sugerem haver uma possível influência no 

local de jogo. Em geral, equipes que jogam em casa exibem um comportamento defensivo 

mais agressivo, resultando em melhora da eficiência das antecipações e ações, em maiores 
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erros do time visitante (GOMEZ et al., 2014) e em menores níveis de perda da posse de 

bola por erros (KRAWCZYK, 2015). Vale ainda ressaltar que o efeito de ser mandante 

ou visitante só pode ser atribuído em jogos em que o nível técnico-tático das equipes é 

semelhante, considerando a qualidade de oposição entre equipes (MARCELINO; 

SAMPAIO; MESQUITA, 2011). 

Lago Penas (2013) analisaram a influência do local de jogo em indicadores de 

performance no handebol de elite de acordo com o rankeamento de ambas as equipes. 

Foram analisadas 240 partidas da Liga Asobal de 2012/2013, cuja vantagem de ser 

mandante apareceu em 63% das vezes, porém os autores ressaltam a necessidade de se 

levar em consideração o contexto do jogo. Demonstram ainda que, quando duas equipes 

de nível semelhantes se enfrentam, aquela que está jogando em casa apresenta melhoras 

quanto à eficiência geral da partida.  

Quando consideramos alguns estudos que comparam vencedores e perdedores, 

Skarbalius et al. (2013) não encontraram nenhuma diferença entre o jogo posicionado ou 

contra-ataques, mas as equipes vencedoras tendiam a conseguir melhores marcas em 

todas as variáveis relacionadas aos princípios operacionais de Bayer (1994). Em 

contrapartida, Rogulj (2000) mostrou que equipes vencedoras são mais eficientes na 

transição rápida e na progressão individual do ataque, enquanto equipes perdedoras 

tendiam a cometer mais erros e ter piores níveis de eficiência dos arremessos. Ambos os 

estudos concordam que a eficiência do ataque e os arremessos dos 6 metros podem ser 

considerados indicadores de bom nível de jogo. Em um estudo envolvendo 19 variáveis 

táticas coletivas ofensivas Rogulj et al. (2004) constatou que equipes vencedoras tendem 

a ter ataques com menor duração, contra defesas desorganizadas (menos de 25 segundos), 

já equipes perdedoras atacam por maiores períodos de tempo, com menos complexidade 

de ações muitas vezes caracterizadas por ações individuais. 

As análises preditivas têm o intuito de avaliar se uma ação ou a eficiência de um 

jogador ou equipe pode ser utilizada como forma de prever o que vai acontecer com o 

resultado daquela sequência e, consequentemente, do jogo ou de uma competição 

(GRUIĆ et al., 2006).  Dumangane et al. (2009) avaliaram a probabilidade de se marcar 

um gol em relação ao resultado da última sequência ofensiva, ou seja; se um time que 

marcou gol no último ataque tende a marcar um gol na próxima sequência ofensiva. Os 

resultados mostram que a probabilidade não é influenciada pelo último ataque do próprio 

time, mas que pode ser influenciada pelo resultado da última sequência defensiva. 
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 Foretić, Rogulj e Papić (2013) realizaram um estudo para determinar a 

contribuição de cada posto específico em atividades situacionais dependendo do resultado 

da partida no handebol de alto nível. Foram analisadas 101 partidas do Campeonato 

Mundial Masculino de 2009, com 48 variáveis  analisadas. Dessas, 9 eram defensivas, 11 

em relação ao goleiro, 16 eram ofensivas, 5 de transição defensiva e 7 de transição 

ofensiva. O resultado da eficiência dos jogadores foi calculado com o valor da soma dos 

escores de cada uma das variáveis em relação à importância de cada fase do jogo. Os 

autores concluíram que o formato de avaliação criado apresentava grande correlação com 

os índices de performance quando comparado à entrevista de 19 experts da modalidade. 

A AJ deve considerar, portanto, o jogo em sua natureza complexa, para que os 

dados sejam entendidos dentro do contexto nos quais se manifestam e com ações que 

representem o cenário técnico-tático (MENEZES, 2012). Porém, como apresentado ao 

longo da revisão de literatura, as abordagens são geralmente centradas em pequenas 

partes, focadas nos resultados, sem considerar o processo e a interação entre os jogadores 

e o ambiente (Ferrari 2019). Por outro lado, revela a importância de analisar as relações 

entre diferentes fatores para atender à dinâmica do jogo e/ou aos padrões de sucesso de 

equipes (VOLOSSOVITCH, 2005). 

Tradicionalmente os estudos de AJ no handebol tendem a focar suas análises em 

ações ofensivas, principalmente nos arremessos e nas diferenças entre vencedores e 

perdedores (FERRARI, 2019). Enquanto isso, estudos com ênfase na fase defensiva e 

transições são mais escassos (SALAS et al., 2020). Entretanto, para uma melhor 

compreensão da dinâmica do jogo seria interessante que os estudos com a análise de jogo 

enfatizassem as diferentes fases do jogo, em diferentes níveis competitivos e idades 

(LORENZO, GÓMES, ORTEGA, IBÁÑES, SAMPAIO, 2010). 

 

Delimitação do problema 

É evidente que a AJ apresenta importantes subsídios para ampliar o conhecimento 

sobre diferentes aspectos do jogo e influenciar diretamente na aprendizagem do treinador 

e demais membros de comissões técnicas, especialmente pela sistematização sobre “o 

que” será analisado e suas relações com as competências treinadas. Segundo Bilge (2012) 

a análise de uma única partida pode auxiliar a entender o desempenho em um jogo 

específico, enquanto as análises de temporadas e/ou campeonatos podem contribuir tanto 
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para estimar o desempenho das equipes participantes como para um panorama geral do 

esporte. 

A análise contínua da eficiência técnico-tática dos jogadores pode ser utilizada 

para melhorar os aspectos que serão treinados durante as sessões de treinamento, o que 

deveria garantir maior qualidade das sessões de treino em todas as fases do jogo 

(VULETA, 1997). Garganta (2001) afirma que o conhecimento sobre a capacidade dos 

jogadores para realizarem as diferentes tarefas é um fator fundamental para comparar se 

o modelo de jogo que está sendo treinado corresponde ao modelo empregado em situações 

competitivas.  

É de suma importância, portanto, identificar parâmetros que possibilitem ao 

treinador coletar dados que, após analisados, possam subsidiar decisões inerentes ao 

planejamento dos treinamentos das equipes e aproximar as sessões de treino das 

especificidades do jogo formal. Os parâmetros a serem analisados precisam ser 

estabelecidos de maneira coerente às ideias do treinador, para que os dados coletados não 

representem uma massa de dados sem qualquer utilidade, apontado por Garganta (2008) 

como “quantofrenia”. Nesse contexto também destaca-se o uso da análise de jogo durante 

as sessões de treinamento para monitorar o desempenho dos atletas e analisar se de fato 

as situações de jogo estão aparecendo nos treinamentos, tornando o treino cada vez mais 

específico.  

Ao investigar a literatura de handebol observa-se que grande parte dos estudos 

tem seu enfoque em aspectos fisiológicos ou relacionados à lesão em atletas, em 

detrimento de estudos voltados para a análise de jogo (PRIETO; GÓMEZ; SAMPAIO, 

2015b). Os estudos em AJ geralmente são focados em ações ofensivas e defensivas no 

handebol adulto de alto nível. Apesar dos conhecimentos sobre os fatores que influenciam 

no rendimento no handebol, nota-se ainda uma lacuna referente à identificação e à 

comparação da lógica do jogo em diferentes categorias. Observou-se ainda que estudos 

com análise de jogo no handebol se debruçam principalmente na categoria adulta 

(FERRARI, 2019). Nota-se uma carência de estudos que analisem o jogo de handebol em 

outras categorias (MODOLO, 2017; MUSA, 2019). 

No handebol sabe-se que os sistemas defensivos (zonais, mistos ou individuais) 

possuem características distintas (SECO, 2005) Dessa forma, treinadores considerando 

as características técnicos, táticas e físicas de seus jogadores, distribuem os jogadores de 
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modo que os os jogadores ocupem postos específicos, podendo ajustar seus 

comportamentos de acordo com o modelo de jogo da equipe (MENDES, et al., 2021) de 

modo a obter ênfase nessa fase do jogo.  

A análise das situações e das variáveis presentes no jogo pode produzir 

importantes parâmetros para a concepção dos sistemas de jogo (ofensivos e defensivos) 

das equipes e para o mapeamento dos elementos técnico-táticos dos jogadores ao longo 

das competições. Garganta (2001) afirma que o conhecimento sobre a capacidade dos 

jogadores de realizar  diferentes tarefas é um fator fundamental para comparar se o 

modelo de jogo que está sendo treinado corresponde ao mesmo modelo empregado em 

situações competitivas.  

Dessa maneira, os treinadores utilizam de tais análises para o treinamento das 

equipes, adequando o modelo de jogo aos indicadores identificados diretamente de 

situações de jogo, permitindo buscar o máximo possível de especificidade nas 

capacidades treinadas (MENEZES; REIS, 2010). Entende-se que o conhecimento acerca 

dos indicadores de performance em diferentes situações de jogo auxilia na reflexão dos 

treinadores acerca do modelo de jogo das equipes.  No entanto, nota-se uma lacuna de 

estudos que visem a comparar o resultado das sequências defensivas (BARREIRA et 

al.,2021) diante de diferentes categorias.  

Tradicionalmente os estudos de análise de jogo no handebol tendem a focar suas 

análises em ações ofensivas, principalmente nos arremessos e nas diferenças entre 

vencedores e perdedores (FERRARI, 2019). Enquanto isso, estudos com ênfase na fase 

defensiva e nas transições são mais escassos (SALAS et al., 2020). Estudos como o de 

Barreira el al., 2021, após analisar 12 jogos da Champions League, conclui que a 

utilização de sistemas defensivos abertos, durante momento de superioridade numérica 

se mostra como uma ótima forma de recuperação da posse de bola. Gomez, et al., (2014) 

demonstraram que equipes com comportamentos antecipatórios durante a fase defensiva 

ocasionam mais erros ofensivos, comportamentos esses atrelados a equipes vencedoras 

(ROGULJ, 2000). Estudos como de PRIETO et al., 2015b; BILGE, 2012; GUTIÉRREZ 

et al., 2011; FERRARI, 2019, demonstram a importância da defesa do goleiro no 

resultado da partida. 

Entretanto, para uma melhor compreensão da dinâmica do jogo, faz-se necessário estudos 

que utilizam da análise de jogo com ênfase nas diferentes fases do jogo, em diferentes 
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níveis competitivos e idades (LORENZO et al., 2010) Entende-se que, dentro da lógica 

interna, o ciclo-organizacional é composto de atratores e flutuações durante a sucessão de 

fases. Este estudo visa a contribuir com a identificação do processo de auto-organização 

do jogo de handebol, e suas particularidades entre categorias distintas, assim como 

analisar como os sistemas defensivos influenciam nessa organização.  
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OBJETIVOS 

Objetivos gerais 

O objetivo geral deste estudo foi identificar o ciclo auto organizacional de 

diferentes categorias no handebol de alto nível. 

 

Objetivos específicos 

• Mapear os aspectos que definem a auto-organização em cada categoria. 

• Analisar a auto-organização de cada categoria 

• Comparar e discutir a auto-organização entre as categorias 

• Comparar a influência da utilização dos sistemas defensivos entre as categorias 
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MÉTODO 

Para a realização deste trabalho foi utilizada uma abordagem de observação 

sistemática sem participação no contexto do jogo. Esse método é constituído pela 

observação de vídeos de jogos, no qual o observador é responsável por delimitar os 

parâmetros a serem coletados e, posteriormente, analisar e interpretar os dados 

(ANGUERA, 1999; WRIGHT; CARLING; COLLINS, 2014; GARGANTA, 2001; 

2008). 

Caracterização da amostra 

A amostra é baseada no mais alto nível das categorias propostas para que possa 

garantir a melhor qualidade das informações, mantendo controle da qualidade de oposição 

entre equipes (MARCELINO; SAMPAIO; MESQUITA, 2011). 

As categorias propostas para a amostra são classificadas segundo o regulamento 

da  Federação Internacional de Handebol (IHF), que agrupa os jogadores de acordo com 

as faixas etárias e sexo. As imagens utilizadas para a análise das variáveis propostas foram 

obtidas por meio de consultas a sites com política de acesso/domínio público, tais como 

o youtube.com e o laola1.tv. Foram selecionados os Campeonatos Mundiais realizados 

pela IHF em 2019 (Figura 2). 
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Figura 2: Campeonatos Mundiais sub-19, sub-21 e adulto escolhidos para análise. 

 

Este projeto de pesquisa origina-se de um projeto mais amplo desenvolvido pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Jogo (GEPAJ-EEFERP/USP) e, mesmo 

utilizando imagens e dados provenientes de fontes de domínio público (sem a intenção de 

identificar os jogadores), possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Parecer: 

2.095.778), apresentado no Anexo 2. 

 

Desenvolvimento do Instrumento Ad hoc 

Todo o protocolo de análise se baseia nos indicadores de performance (HUGHES; 

BARTLETT, 2002) e parte de duas categorias principais: ações com finalização (CF) e 

ações sem finalização (SF), apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Descrição dos indicadores de performance observadas durante os jogos 

 Variável Descrição 

Sequências 

ofensivas com 

finalização 

Gol Gol anotado pela equipe atacante. 

Não Gol 
Defesa do goleiro, bloqueio do defensor quando, 

arremesso na trave ou arremesso para fora. 

Sequências 

ofensivas sem 

finalização 

Faltas 

Defensiva 

 

Turnover 

 

Interrupção da fase ofensiva pela realização de falta 

ou violação das regras por um jogador da equipe 

defensora 

 

Quando o defensor retoma o domínio da bola 

(desarme), interceptação de passe, violação da regra 

por um atacante ou qualquer outro fato que 

ocasionou na perda da posse da bola. 

 

Cada sequência ofensiva foi caracterizada a partir do momento em que a equipe 

recupera a posse da bola até a realização de uma das ações mencionadas no Quadro 1, 

dando início assim a uma nova sequência ofensiva. Para todas as situações houve 

anotação do tempo, relação numérica, placar do jogo e se houve troca de posse da bola 

(TP) ou se a equipe a manteve (MP), exceto o gol e o turnover que acarretam em TP. 

Essas variáveis foram a base para o desenvolvimento dos Capítulos 1 e 2. Devido ao 

modelo de campeonato, algumas equipes foram analisadas mais de uma vez. 

Para a análise do Capítulo 2 não foram contabilizadas as situações de transição 

ofensiva, caracterizadas por momentos em que a ação era finalizada sem o 

posicionamento completo da defesa. Outro aspecto a ser considerado em cada sequência 

se refere ao sistema defensivo adotado pela equipe adversária. São eles: 

1. Sistemas defensivos zonais: situação na qual todos os defensores que estão 

atuando em zona, seja marcando o seu atacante direto ou colaborando com 

seus companheiros, cumpram seus objetivos específicos no posto 

defendido. Tais sistemas serão analisados de acordo com o 

posicionamento dos jogadores: 

a. Sistema defensivo 6:0 - sistema fechado de defesa onde 

todos os jogadores encontram-se próximos à linha de 6 metros; 

b. Sistema defensivo 5:1 - caracteriza-se por cinco jogadores 

próximos à linha de 6 metros e um jogador na segunda linha 

defensiva (avançado); 
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c. Sistemas abertos 4:2 e 3:3 - caracterizam-se por terem mais 

de um jogador na segunda linha defensiva. 

1. Uso de marcação individual: situação na qual pelo menos 1 jogador tem 

responsabilidade sobre seu oponente, sendo a marcação executada muito 

próxima ao atacante, estando este em posse ou não da bola. Pode ser em 

toda a quadra de jogo, somente na própria quadra ou próximo à área a ser 

defendida; 

 

 

Forma de análise dos resultados 

Para a interpretação e análise estatística dos dados, para ambos os capítulos o 

projeto utilizou os métodos de análise descritiva (KOO et al., 2016). Os jogos foram 

observados por meio do software livre Kinovea v.0.8.15 e os dados anotados em planilha 

eletrônica ad hoc.  

Para a uniformização (concordância por consenso), aprendizagem e 

estabelecimento dos critérios, dois observadores com experiência prévia como jogadores 

(+15 anos) treinadores (+4 anos), e que estão realizando mestrado na área de pedagogia 

do esporte, passaram por um processo de familiarização com o instrumento de análise, 

em seguida realizaram a análise dos dados em dias distintos, visando a reduzir os riscos 

de observação (ANGUERA, 1999; ANGUERA; MENDO, 2013). 

Para garantir a replicabilidade e para verificar a confiabilidade intra-observador e 

inter-observador foram utilizados 30% da amostra (FLEISS; LEVIN; PAIK, 2013). A 

confiabilidade intra e interobservadores foi testada pelo índice Kappa de Cohen, que 

exclui a possibilidade de existirem acordos por acaso (FLEISS; LEVIN; PAIK, 2013; 

LANDIS; KOCH, 1977; VIERA; GARRETT, 2005). Os índices de confiabilidade 

intraobservador (0,993 a 1,00 para observador 1 e 0,989  a 0,997 para observador 2) e 

interobservador (0,895 à 0,996) atingiram valores que apontam boa concordância para a 

análise (ANGUERA, MENDO, 2013) 

 Para a análise dos resultados no Capítulo 1 foi utilizado o teste de qui-quadrado 

de Pearson, sendo o nível de significância estipulado em p< 0,05. Para as análises dos 

resultados do Capítulo 2 além do teste de qui-quadrado de Pearson, foi utilizado o teste 

exato de Fisher para analisar as ações específicas de sistemas abertos de defesa. 

.  
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Parâmetros do ciclo auto organizacional do handebol de alto nível, comparação dos 

atratores e flutuações em diferentes categorias 

 

 

RESULTADOS 

 

Após a análise dos campeonatos foram resultadas uma média de 166,2 sequências 

para o sub-19, 163,1 no sub-21, e 158,1 na categoria adulta. Na elite do handebol, a 

maioria das ações foram finalizadas ao alvo em todas as categorias analisadas, o que 

revela que independentemente da idade dos jogadores, a equipe com posse de bola 

progride em direção ao alvo e o ataque é finalizado a gol. Nota-se também, que houve 

troca da posse da bola na maioria das sequências em todas as categorias apontando que a 

equipe em fase ofensiva conseguira, na maioria dos ataques, finalizar ao gol, tendo assim 

a posse de bola invertida. Os resultados apontam que não existe diferença significativa 

entre as categorias 𝟀2(1) = 10, p = 0.100  quando comparados às situações com finalização 

e sem finalização. 

A tabela 1, apresenta o resultado total de sequências analisadas, o percentual de 

ações com e sem finalização, assim como o percentual de trocas da posse de bola. 

 

CATEGORIA 
N° 

TOTAL 

RESULTADO POSSE DE BOLA 

Com (CF) Sem (SF) Trocou (T) Manteve (M) 

SUB 19 2659 58% (1542) 42% (1117) 66% (1755) 34% (904) 

SUB 21 2610 59% (1540) 41%  (1070) 66% (1723) 34% (887) 

ADULTO 3479 57% (1983) 43% (1496) 63% (2192) 37% (1287) 

 

Tabela 1: Resultado das ações ofensivas, frente situações com e sem finalização e com 

troca ou manutenção da posse 

 

Em relação ao resultado dos processos ofensivos, para todas as categorias o gol 

foi mais frequente, seguido da falta defensiva e não gol. Os resultados ainda apontam que 

quando finalizadas ao alvo, as sequências resultaram em troca de posse em mais de 90% 
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das ações. Já durante as situações sem finalização a posse foi mantida em mais de 70% 

das sequências, pois a maioria é oriunda de faltas defensivas. 

Embora todas as categorias apresentem comportamento semelhante, nota-se 

diferença significativa entre o resultado dos processos ofensivos (𝟀2(1) = 19, p = 0.004). 

A categoria adulta apresenta menor número de ações finalizadas no alvo e maior eficácia, 

uma vez que o número de ações resultantes em não gol é menor em comparação às demais 

categorias. Da mesma forma, quando as ações não são finalizadas ao alvo para a categoria 

adulta houve menor número de ações resultantes em perda de posse da bola e de faltas 

defensivas. 

Na figura 3 está apresentado o resultado das ações ofensivas nas categorias 

analisadas. 

 

 Figura 3: Resultados das ações ofensivas nas categorias sub 19, sub 21 e adulto. 

 

Da análise das situações sem finalização ao alvo, notou-se que, para a categoria 

adulta, o número de ações que resultam em troca da posse (falta ofensiva, interceptação 

e erro) são menores. Nota-se, ainda, um maior percentual de situações resultantes em 

faltas defensivas nas categorias sub-19 e sub-21 para a categoria adulta e, portanto, maior 

número de posses de bola mantidas. 

A tabela 2 apresenta os resultados da utilização dos sistemas defensivos em jogo 

posicionado nas categorias sub-19, sub-21 e adulto. 

 

TIPO DE CATEGORIA 6:0 5:1 ABERTOS INDIVIDUAL 
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ATAQUE 

POSICIONADO 

SUB 19 

(n=2161) 
73,0% (1578) 22,4% (484) 2,3% (50) 2,3% (50) 

SUB 21 

(n=2264) 
73,5% (1664) 13,4% (303) 11,0% (249) 2,0% (45) 

ADULTO 

(n=2724) 
80,8% (2201) 18,2% (496) 0,3% (8) 0,7% (19) 

Tabela 2: Resultado da utilização dos sistemas defensivos frente às categorias sub 19, sub 

21 e adulto. 

 

Em relação à utilização dos sistemas defensivos, verificou-se diferença 

significativa entre o uso de sistemas defensivos e as categorias (𝟀2(1) = 443, p =<2e-16). 

Nota-se a prevalência na utilização do sistema fechado (6:0) em todas as categorias e mais 

frequente na categoria adulta. Em sequência, optou-se pela utilização do sistema 

defensivo com mais de uma linha, 5:1, sendo menos utilizado pela categoria sub-21. Os 

resultados apontaram que sistemas abertos de defesa, como 3:3, 4:2, foram mais 

utilizados pelas equipes sub-21, ao passo que para a categoria adulta as equipes 

organizaram-se defensivamente dessa forma em apenas 0,3% das sequências. Por fim, a 

utilização da marcação individual apresentou baixa frequência, originando-se, 

principalmente, a partir de situações de desigualdade numérica e finais de períodos/jogos.  

A Tabela 3 representa o percentual de ações com e sem finalização ao alvo em 

situação de jogo posicionado. 

 

RESULTADO 

CATEGORIA 
FALTA 

DEFENSIVA 
GOL NÃO GOL TURNOVER 

SUB 19 

(n=2161) 
31,4% (679) 31,1% (672 23,9% (516) 13,7% (296) 

SUB 21 

(n=2264) 
32,5% (736) 30,7% (695) 24,0% (543) 12,9% (292) 

ADULTO 

(n=2724) 
37,0% (1008) 28,9% (787) 21,7% (591) 12,4% (338) 
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Tabela 3: Resultado das ações ofensivas em situação de ataque posicionado 

 

Para todas as categorias analisadas, em situação de jogo posicionado, as ações 

tendem a se encerrar em finalização ao gol e consequentemente gol. Entretanto, observou-

se diferença significativa entre o resultado das ações ofensivas e as categorias, 𝟀2(1) = 

19, p =0,004. Nota-se que a categoria adulta finaliza com menor frequência a gol, em 

decorrência das faltas defensivas. As categorias mais jovens estão mais propensas a 

situações que ocasionam a troca da posse da bola, apresentando menores percentuais de 

faltas defensivas e maiores percentuais de turnovers e de arremessos errados.  

A tabela 4 apresenta o resultado das ações com e sem finalização ao gol diante 

dos sistemas defensivos analisados. 

 

6:0 

CATEGORIA 
FALTA 

DEFENSIVA 
GOL NÃO GOL TURNOVERS 

Sub 19 (1578) 31,0% (489) 31,0% (489) 24,0% (379) 14,0% (221) 

Sub 21 (1664) 33,0% (549) 31,0% (516) 24,0% (399) 12,0% (200) 

Adulto (2201) 36,0% (792) 30,0% (660) 23,0% (506) 11,0% (242) 

      

5:1 

Sub 19 (484) 33,0% (160) 31,0% (150) 24,0% (24) 12,0% (12) 

Sub 21 (303) 27,0% (82) 32,0% (97) 26,0% (79) 15,0% (45) 

Adulto (496) 42,0% (208) 24,0% (119) 18,0% (89) 16,0% (79) 

      

ABERTOS 

Sub 19 (50) 33,0% (17) 39,0% (20) 14,0% (7) 14,0% (7) 

Sub 21 (245) 36,0% (88) 31,0% (76) 20,0% (49) 14,0% (34) 

Adulto (8) 44,0% (4) 33,0% (3) 11,0% (1) 11,0% (1) 

      

INDIVIDUAL 

Sub 19 (50) 26,0% (13) 26,0% (13) 24,0% (12) 24,0% (12) 

Sub 21 (45) 39,0% (18) 26,0% (12) 28,0% (13) 7,0% (3) 
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Adulto (19) 42,0% (8) 42,0% (8) 0 16,0% (3) 

 

Tabela 4: Resultado das ações ofensivas frente a diferentes sistemas defensivos no 

handebol de alto nível. 

 

. Nas ações com finalização notou-se para todos os sistemas um predomínio de 

arremessos convertidos em gols quando comparados aos não convertidos. Em relação ao 

uso do sistema defensivo fechado, verifica-se diferença significativa ao comparar sua 

utilização entre as categorias, 𝟀2(1) = 13, p=0,040. Os resultados apontam que frente ao 

sistema 6:0, para todas as categorias, as ações tendem a se encerrar em finalização ao gol. 

Em relação ao sistema defensivo de duas linhas mais utilizado (5:1), observou-se 

diferença significativa entre seu uso nas diferentes categorias (𝟀2(1) = 29, p=0,00006). 

Para a categoria adulta, durante o uso do 5:1 as ações ‘sem finalização’ (58%) se 

sobrepuseram em relação às ‘com finalização’. Nota-se, assim, um predomínio das ações 

resultantes em faltas defensivas, bem como maior percentual de turnovers em comparação 

ao sistema fechado para a categoria adulta. Para a categoria adulta o sistema 5:1 ocasionou 

menor percentual de gols em relação aos demais sistemas analisados, enquanto na 

categoria sub-21 aumentou o percentual de ações resultantes em finalização ao alvo e a 

sua conversão em gol. 

Ao comparar os resultados totais dos ataques posicionados, nota-se uma menor 

frequência na ocorrência de turnovers nas categorias sub-19 e sub-21 quando utilizado 

sistema 5:1. Foi possível observar ainda, que para a categoria sub-21 as ações resultantes 

em CF foram as maiores de todos os sistemas analisados. 

Verificou-se que não existe diferença significativa entre o resultado e as 

categorias para os sistemas abertos (3:3, 4:2 e 3:2:1) p=0,900. Nota-se que foram 

utilizados predominantemente na categoria sub-21, nesta categoria os resultados apontam 

uma tendência na diminuição de finalizações. Na categoria sub-19, as ações foram 

resultadas principalmente em gols, apresentando o maior percentual dentre todos os 

sistemas analisados. Para a categoria adulta, foram identificados apenas nove ações 

resultantes de sistemas abertos de defesa, foi possível observar um predomínio de ações 

sem finalização, sendo estas primordialmente faltas defensivas. 
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Em relação ao uso de sistemas com marcação individual, verificou-se ainda 

diferença significativa entre o resultado das ações e as categorias analisadas 𝟀2(1) =13, 

p=0,040. Na categoria sub-19 os resultados mostram 50% de finalização ao alvo com 

predominância de gols, enquanto para as ações sem finalização, houve predomínio de 

faltas defensivas. Na categoria sub-21, as ações resultaram principalmente em faltas 

defensivas, tendo o menor percentual de gols entre todos os sistemas analisados, assim 

como menor quantidade de turnovers. A utilização de marcação individual na categoria 

adulta resultou primordialmente em ações sem finalização, entretanto todas as ações 

finalizadas foram convertidas em gol. 
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DISCUSSÃO 

 

Esse estudo teve como objetivo identificar a lógica de jogo do handebol de alto 

nível e comparar se o mesmo se expressa igualmente entre as categorias sub-19, sub-21 

e adulto. Observa-se, em todas as categorias, predominância do ataque sobre a defesa, de 

modo que as ações tendem a ser finalizadas ao alvo, com ênfase para as ações convertidas 

em gol. Quando não houve finalização ao alvo, a maioria das sequências se encerrou com 

faltas defensivas, mantendo a continuidade da posse de bola para a equipe atacante. Os 

resultados mostraram que não existe diferença entre a lógica do jogo entre as categorias, 

de modo que a equipe em fase ofensiva iria progredir em direção ao alvo e finalizar ao 

gol, tendo a posse de bola invertida, dando início à fase defensiva. Sendo assim, possível 

identificar que o ciclo auto-organizacional do handebol de alto nível nas categorias sub-

19, sub-21 e adulto, é o mesmo em situação de ataque posicionado[figura 4]. 

 

 

Figura 4: Ciclo auto-organizacional do handebol. As flechas pretas e preenchidas 

representam os principais atratores (eventos que ocorrem com mais frequência). Flechas 

tracejadas  representam as flutuações do sistema (eventos que ocorrem com menor 

frequência). Quanto menor o tamanho da flecha, menor a probabilidade de ocorrência dessa 

ação. 
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Devido às semelhanças no resultado das ações para todas as categorias analisadas, 

nota-se que a lógica interna do jogo de handebol não foi influenciada pela idade dos 

jogadores das equipes que compuseram a amostra. Os resultados corroboram os 

apontamentos de Ferrari et al. (2018) de que as categorias apresentam tendências 

similares para encerrar a fase ofensiva. De maneira análoga, ao comparar o ciclo auto-

organizacional com os achados encontrados por Modolo et al, 2021, nota-se que para 

ambos os esportes, as ações tendem a se encerrar com finalização ao gol e gol, tendo a 

posse de bola invertida.  

Embora o número e o tipo de ações sejam similares entre as categorias, a categoria 

adulta apresenta melhor eficácia ao encerrar as ações ofensivas. As equipes adultas 

apresentaram menor número de erros e faltas ofensivas, corroborando com os achados de 

Ferrari et al., (2018), assim como menor percentual de não gol. Os achados também 

corroboram com os apontamentos feitos por Salas et al. 2020 de que a recuperação da 

posse de bola associa-se com às ações de não gol para a categoria adulta. Isso pode ser 

explicado pelo fato dos jogadores adultos possuírem mais tempo de vivência competitiva 

e, com isso, uma melhor compreensão do jogo e das tomadas de decisão quando 

comparado às categorias mais jovens (MENEZES et al., 2018).  

Os dados nos levam a apontar que o ataque tem vantagem sobre a defesa durante 

o jogo, assim como os achados de Foretic (2013), que apontaram maior ofensiva (55%) 

quando comparada à defesa (45%). Daza et al. (2017) demonstraram que as equipes 

vencedoras possuem maior aproveitamento dos arremessos realizados. Almeida et al. 

(2020) destacam correlação positiva entre eficácia dos arremessos e desempenho das 

equipes em campeonatos mundiais masculinos. Outros estudos (BILGE, 2012; 

VULETA;, SPORIS;, MILANOVIC, 2015; LAGOS et al., 2013) demonstraram a 

eficiência em diferentes tipos de arremesso como o principal fator relevante para a vitória. 

Isso implica que as equipes não necessitam somente criar mais sequências ofensivas, mas 

melhorar sua eficácia. Destaca-se, ainda, a importância da tomada de decisão do atacante, 

pois concluir o processo ofensivo sem finalização ao gol pode ser considerado uma 

flutuação negativa do sistema, fornecendo um momentum positivo ao adversário 

(MORTIMER; BURT; 2014). 

Em todas as categorias analisadas, este estudo destaca a ocorrência de defesas do 

goleiro para as ações com finalização e as faltas ofensivas para as ações não finalizadas. 

Na fase defensiva, estudos demonstram a importância da ação do goleiro e do roubo de 
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bola como fatores relevantes ao rendimento (DAZA; ANDRÉS; TARRAGÓ, 2017; 

SAAVEDRA et al. 2017). Hansen et al. (2017) apontam que os goleiros das equipes 

vencedoras possuem um melhor aproveitamento, o que reforça este como fator importante 

pela troca da posse de bola sem que ocorra o gol. A ação coordenada entre goleiro e 

defensores aparenta ser uma possibilidade de quebra do ciclo auto-organizacional do 

jogo, uma vez que possibilita a recuperação da posse de bola sem sofrer gol (SAAVEDRA 

et al., 2017; GÓMEZ et al., 2014;  SALAS, et al. 2020).  

Os achados do presente estudo mostram que para todas as categorias houve 

predominância na ocorrência de falta defensiva, utilizada como forma de impedir a 

progressão do adversário e/ou como estratégia para reorganização e posicionamento 

defensivo (SILVA, 2008). Apesar disso, a utilização da falta defensiva demonstra-se 

apenas como forma de retardar o cumprimento do ciclo do jogo e não necessariamente 

relaciona-se com a melhora da performance defensiva (FASOLD; REDLICH, 2018).  

 Nota-se, ainda, que foi identificado menor número de ações resultantes em faltas 

defensivas para as categorias sub-19 e sub-21, e, consequentemente, maior número de 

turnovers. Já a categoria adulta apresenta um maior número de faltas defensivas em 

comparação com as tentativas de causar erros no ataque adversário. Esses resultados 

parecem demonstrar que, nas competições analisadas, a categoria adulta apresenta melhor 

capacidade de percepção e antecipação das ações dos atacantes, assim como melhor 

capacidade de agrupamento-dispersão, quando comparada às categorias mais jovens 

(MENEZES; REIS; TOURINHO, 2015). 

 O maior número de turnovers nas categorias sub-19 e sub-21 pode ser explicado 

pelo fato de que os atletas têm menor experiência em situações de treinamento assim 

como experienciaram menos competições internacionais. Consequentemente, possuem 

menor repertório motor e cognitivo, apresentando, assim, maior dificuldade em  perceber 

e solucionar as ações do jogo, o que é fundamental para apresentar respostas coerentes 

aos estímulos resultantes das situações-problema durante o jogo (MENEZES, REIS, 

MORATO, 2015). 

Uso dos sistemas defensivos no handebol de alto nível: implicações no ciclo auto-

organizacional em diferentes categorias. 

Esse estudo teve como objetivo identificar a influência da utilização dos sistemas 

defensivos nas categorias sub-19, sub-21 e adulta no handebol de alto nível. De maneira 

geral, em ataque posicionado os dados do estudo demonstram que as categorias 
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apresentam tendências, resultados e padrões defensivos similares, corroborando os 

estudos de Visnapuu (2006). Os resultados revelaram que na categoria adulta 49,4% dos 

ataques foram interrompidos por meio de faltas defensivas ou turnovers, semelhante aos 

achados de Karcher e Buchheit (2014). Nota-se ainda que as categorias sub-19 e sub-21 

apresentaram maior frequência de situações resultantes em finalização ao gol, entretanto 

foram mais frequentes os turnovers quando comparados à categoria adulta.  

 Os resultados apontam, ainda, que em ataque posicionado, não houve diferença 

entre a lógica de jogo entre as categorias sub-19, sub-21 e adulto.As ações tendem a serem 

finalizadas ao gol, e o gol anotado, tendo a posse de bola invertida. Os achados permitiram 

a identificação do ciclo auto-organizacional das categorias [figura 4] 

Os dados demonstram que nas categorias mais jovens os jogadores estão mais 

propensos a flutuações negativas (situações que ocorrem em menor quantidade) do ciclo 

auto-organizacional [figura 4] (turnovers e não gol). O que pode ser explicado pela menor 

experiência em treinamentos e competições, apresentando tomadas de decisões mais 

precipitadas (Ferrari, 2018), implicando em um maior percentual de turnovers e não gol 

comparados a faltas defensivas para a categoria adulta. Em relação às categorias sub-19 

e sub-21, notou-se que os sistemas não alteraram a lógica do jogo posicionado, uma vez 

que frente a todos os sistemas analisados as ações tendem a se encerrar em finalização ao 

gol 

 Os resultados apontam que, independentemente da categoria analisada, o sistema 

defensivo utilizado tende a ser o 6:0. Os dados corroboram com os achados de Barreira 

et al., 2021 que analisou 12 jogos do Campeonato Europeu de Handebol (Champions 

league), o que nos mostra que no handebol de alto nível o sistema utilizado tende a ser o 

fechado. Frente ao sistema 6:0, os resultados apresentados se aproximam aos do jogo 

posicionado em geral, fato que deve ser explicado pela grande quantidade de uso deste 

sistema em todas as categorias (FORETIC; ROGULJ; PAPI, 2017). 

O ciclo auto-organizacional não é influenciado pelo sistema defensivo 6:0 nas 

categorias analisadas, uma vez que todas as categorias analisadas apresentaram maior 

percentual de ações resultantes em finalização ao gol. As diferenças nos resultados entre 

as categorias explicam-se pelo fato de que as equipes adultas apresentam menor 

frequência de não gols e turnovers, e maior frequência de faltas defensivas em relação às 

demais categorias. Já a categoria sub-19 foi a que apresentou maior frequência de 

turnovers. Os achados corroboram os apontamentos de Salas et al. (2020), de que na 
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categoria adulta ocorrem mais erros de arremessos do que situações de turnovers quando 

comparadas as categorias mais novas frente à utilização do sistema fechado 6:0. 

Foi possível observar, na categoria adulta que ao utilizarem-se dos sistemas 

defensivos com mais de uma linha (5:1, abertos) e da utilização de marcação individual, 

as ações tendem a se encerrar sem finalização ao gol. Dessa forma, entende-se que a 

utilização desses sistemas influenciou na lógica de jogo para a categoria adulta.  

Notou-se, ainda, que para a categoria adulta, o sistema 5:1 apresentou o menor 

percentual de ações resultantes em gol, assim como maior percentual de turnover entre 

todos os sistemas analisados. Os resultados, diferem dos encontrados por Barreira et al., 

2021, que após analisar jogos da Champions League encontrou maior percentual de ações 

resultantes em finalização, o que pode ser explicado pelo fato de que os autores não 

analisaram as situações resultantes em falta defensiva. Os resultados diferem, ainda, dos 

apontamentos feitos por Salas et al., 2020, que demonstraram que a recuperação da posse 

de bola está associada à defesa 6:0 para a categoria adulta e 5:1 nas categorias mais novas. 

Os achados apontam que as equipes adultas apresentam maior dificuldade em encerrar 

suas ações ofensivas frente ao sistema 5:1, quando comparadas as categorias sub-19 e 

sub-21. 

O sistema defensivo 5:1 é caracterizado por uma maior profundidade, sem abrir 

mão de proteger a região central da quadra. Esse sistema ainda é caracterizado pela 

constante perturbação dos atacantes, visando a diminuir a velocidade de encadeamento 

das ações dos jogadores, aumentando a pressão espaço temporal para tomada de decisão. 

O que pode ser confirmado pelo grande número de ações resultantes em faltas defensivas, 

assim como turnovers para a categoria adulta. A utilização desse sistema está relacionada 

com maior distância de encerramento das ações ofensivas, o que facilita a ação conjunta 

entre defensores e o goleiro, favorecendo as ações resultantes em defesa do goleiro 

(BARREIRA et al., 2021; MENEZES, 2021).  

Em relação aos sistemas abertos, para a categoria sub-19 a utilização está atrelada 

a uma maior frequência de ações resultantes em gol, assim como menor número de não 

gols para a categoria sub-21. O que deve ser explicado devido ao fato de que esses 

sistemas, por pretender pressionar a tomada de decisão dos jogadores atacantes, utiliza de 

maior profundidade das ações dos defensores, abdicando de proteger as zonas de maior 

eficácia (região dos 6 metros) (MENEZES, 2011, BARREIRA et al., 2021). Dessa forma, 
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entende-se que a utilização desses sistemas dificulta as ações de ajuda e cobertura, 

fornecendo situações melhores para a finalização dos atacantes. 

Para todas as idades o uso do sistema individual ocorreu nos momentos finais de 

partida ou em situações de desigualdade numérica. Observou-se maior percentual de 

turnovers para a categoria sub-19 em relação às demais categorias. Nota-se ainda que esse 

sistema foi caracterizado por grande percentual de ações finalizadas resultantes em não 

gol para as categorias sub-19 e sub-21, o que pode ser explicado devido à pressão 

temporal que os jogadores geralmente estavam sofrendo no momento dessa utilização, o 

que faz com que os arremessos sejam de regiões menos favoráveis. O mesmo não é 

verdade para a categoria adulta, em que todas as situações finalizadas ao gol resultaram 

em gol quando utilizado o sistema individual.  

Para todos os sistemas analisados, e em todas as categorias, a defesa do goleiro, mostra-

se como principal forma de recuperação da posse de bola sem ser por meio de um gol. 

Estudos como o de Hansen et al. (2017) mostram a importância da eficácia do goleiro 

para o resultado positivo em partidas de handebol. A utilização de sistemas defensivos 

que visem antecipar as ações dos atacantes facilitando a tomada de decisão dos goleiros 

está atrelada, principalmente, à utilização do sistema 5:1 para as categorias sub-21 e 

adulta, e com o uso de marcação individual no sub-19. Para essas categorias os sistemas 

descritos estão atrelados também a um maior percentual de turnovers, mostrando-se como 

possíveis estratégias para impedir o ciclo ofensivo. 
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CONCLUSÃO 

 

Com os resultados, foi possível afirmar que a lógica de jogo não difere entre as 

categorias sub-19, sub-21 e adulta. Observa-se uma tendência para que as ações ofensivas 

se encerrem com um arremesso, sendo convertidos em gol. Como forma de recuperar a 

posse da bola, observou-se a importância da ação coordenada entre defensores e goleiro. 

Foi possível identificar, ainda, que as categorias mais novas estão mais propensas a 

sofrerem turnovers quando comparado à categoria adulta. 

Conclui-se, ainda, que a maneira que os jogadores em fase defensiva se organizam 

na quadra, pode interferir no resultado do processo ofensivo, influenciando nos atratores 

que compõem a lógica do jogo. Para as categorias sub-19 e sub-21, a lógica de jogo não 

é influenciada pelos sistemas defensivos.  

Entretanto, para a categoria adulta, os sistemas defensivos com mais de uma linha 

foram responsáveis por alterar a lógica de jogo, favorecendo situações sem finalização ao 

gol. O mapeamento e a análise dos sistemas defensivos em diferentes categorias podem 

auxiliar os treinadores a pautar suas escolhas ao longo das sessões de treinamento, bem 

como auxiliar no refinamento do modelo de jogo da equipe. 

Embora os resultados apontem que, para a categoria adulta, os sistemas com mais 

de uma linha são capazes de alterar a lógica de jogo, estes ainda se mostraram pouco 

explorados pelos treinadores desta categoria. Sugere-se, portanto, que os treinadores 

busquem utilizar mais estes sistemas, uma vez que jogadores, mais experientes devido ao 

tempo de vivência na modalidade, apresentam melhores capacidades de antecipação 

frente às ações ofensivas adversárias.  

Entende-se que o conhecimento acerca da maneira que os sistemas defensivos 

influenciam na lógica do jogo em diferentes categorias seja fundamental para o processo 

de formação de atletas. Desse modo, os treinadores podem utilizar dos achados desse 

estudo para guiar as sessões de treinamento, visando a explorar situações que favoreçam 

a tomada de decisão dos jogadores, assim como busquem aumentar o repertório motor e 

cognitivo dos jogadores. 

A compreensão da lógica de jogo nas diferentes categorias do handebol em alto 

nível pode auxiliar os treinadores com a avaliação e planejamento do modelo de jogo a 

ser utilizado durante o processo de formação esportiva, fornecendo importantes 
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indicadores dos principais comportamentos e regras de ação para as categorias analisadas. 

Sugere-se para estas categorias a utilização de sessões de treinos que aproximem os 

jogadores das situações reais de jogo, com ênfase na resolução de problemas oriundos de 

cada fase de jogo a fim de melhorar o repertório motor, assim como aumentar a 

capacidade de tomada de decisão dos atletas. 

Os resultados do presente estudo devem auxiliar os treinadores a estabelecer 

princípios operacionais para suas equipes, além de subsidiar a escolha dos sistemas 

defensivos ao longo das categorias. Diante das limitações deste estudo, sugerem-se 

estudos mais profundos acerca das utilizações dos sistemas defensivos em diferentes 

momentos (relações numéricas, vantagem no placar) a fim de aprofundar os 

conhecimentos sobre a modalidade. Sugere-se, ainda, maiores esforços para pesquisas 

que visem a analisar as categorias mais jovens do processo de formação esportiva. Além 

disso, este estudo revela a necessidade de análise baseada na lógica do jogo, com o intuito 

de comparar diferentes situações no handebol (como exemplo, a utilização de sistemas e 

estratégias durante o jogo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da ferramenta da análise de jogo se mostrou fundamental para 

responder às perguntas norteadoras desta pesquisa. A análise das ações do jogo permitiu 

identificar a lógica interna do handebol de alto nível [figura 3], sendo analisado o jogo 

completo no artigo 1 e posteriormente da fase de ataque posicionado no artigo 2. 

 Com base nos resultados foi possível observar que não existe diferença 

significativa entre a lógica de jogo nas categorias sub 19, sub 21 e adulta. Embora não 

exista diferença entre a lógica do jogo, observou-se que as flutuações (situações que 

ocorrem em menor frequência) são diferentes e estão atreladas à organização defensiva 
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das equipes. A utilização de sistemas com mais de uma linha ou com utilização de 

marcação individual favorece situações positivas para a defesa na categoria adulta. 

Ocasionando em menos situações resultantes em gol e favorecendo os turnovers, desse 

modo se mostrando como importantes possibilidades de momentos positivos ao longo 

dos jogos, podendo ser explorado para diminuir eventuais desvantagens no placar, ou 

ampliar sua vantagem. 

Entende-se que os jogadores nas categorias sub 19 estão na fase final de seu 

processo de formação de atletas e embora apresentem resultados próximos aos da 

categoria adulta, os mesmos apresentam maior percentual de ações resultantes em 

turnovers. O que implica que nessa categoria os treinadores devem pautar suas sessões de 

treinamento em situações específicas do jogo, a fim de melhorar a capacidade de tomada 

de decisão dos jogadores, fornecendo maior repertório motor e cognitivo.  

 Em relação à utilização de sistemas defensivos, foi possível observar em todas as 

categorias, um predomínio da utilização do sistema fechado 6:0, o que pode ser explicado 

pelo fato de esse sistema ter mais jogadores posicionados nas regiões mais próximas do 

gol. Os dados nos levam a crer que embora as categorias sub 19 e sub 21 utilizem mais 

sistemas defensivos abertos, os mesmos não aparentam ser muito efetivos nessas 

categorias, uma vez que a utilização desses sistemas nas categorias não foi capaz de 

alterar a lógica do jogo. Já para a categoria adulta, a utilização do sistema defensivo 5:1 

se mostrou como uma estratégia eficaz para a recuperação da posse de bola, se mostrando 

como o sistema defensivo mais eficaz nessa categoria. Esse sistema se mostrou como o 

principal causador de momentos positivos para a defesa, sendo capaz de fornecer 

situações de turnovers e não gol, situações atreladas ao contra ataque Entende-se ainda 

que na categoria adulta, a utilização de sistemas defensivos com mais de 1 linha foi 

praticamente somente no sistema 5:1 vide os resultados faz se necessário de estudos que 

busquem entender melhor a utilização de outros sistemas abertos na categoria adulta. 

Entende-se que seja de extrema importância a identificação de parâmetros que 

possibilitem subsidiar as decisões dos treinadores, de modo a aproximar as sessões de 

treino das especificidades do jogo formal. Dessa maneira o estudo buscou mapear e 

analisar a lógica de jogo no handebol de alto nível, de modo a suprir a carência desses 

estudos. 

Os dados acerca dos sistemas defensivos ressaltam a importância da escolha do 

modelo de jogo dos treinadores, o conhecimento acerca dos indicadores de performance 

dos sistemas defensivos deve auxiliar comissões técnicas na hora de explorar as 
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características dos jogadores na modelação das equipes. Os treinadores podem utilizar 

dos conhecimentos produzidos nesta pesquisa para subsidiar a escolha de seu sistema 

defensivo, buscando ações que visem a recuperação da posse de bola por meio do trabalho 

conjunto do goleiro com os defensores, mostrado neste trabalho como principal forma de 

recuperar a posse de bola.  

Conclui-se que a identificação da lógica do jogo em diferentes momentos do jogo 

é capaz de auxiliar os treinadores a subsidiar suas escolhas na modelação de jogo de suas 

equipes. O conhecimento acerca dos indicadores de performance que compõem as fases 

de jogo no handebol de alto nível, devem servir de parâmetros para avaliar as estratégias 

empregadas nas equipes, assim como fornece importantes parâmetros de rendimento. Esta 

pesquisa traz importantes parâmetros para o processo de formação de atletas assim como 

o processo de modelação de jogo, podendo contribuir para o processo de formação de 

treinadores. 

 

  



48 
 

REFERENCIAS 

ALMEIDA, Alexandre G. et al. Performance-level indicators of male elite handball 

teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 20, n. 1, p. 1-9, 2020. 

 

ANGUERA, M. T. et al. Observación en deporte y conducta cinésio-motriz: 

aplicaciones. Barcelona: Edicions de La Universitat da Barcelona, 1999. 

 

ANGUERA, M. T.; MENDO, A. H. La metodología observacional en el ámbito del 

deporte. Revista de Ciencias del Deporte, Espanha, v.9, n.3. p.135-160, 2013 
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