
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade do Porto 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

 

 

 

 

 

Ataque em Inferioridade Numérica 
 
 

Estudo comparativo das acções ofensivas em Inferioridade 

Numérica entre Equipas Seniores Masculinas  
 

 

 

 

 

 

 Paulo Alexandre Lopes Pinto de Mesquita  

Porto 2005 





 

 

 

 

 

 

 

Universidade do Porto 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

 

 

 

Ataque em Inferioridade Numérica  
 
 

Estudo comparativo das acções ofensivas em Inferioridade 

Numérica entre Equipas Seniores Masculinas    
 

Trabalho monográfico realizado no âmbito da disciplina de seminário, 

ministrada no 5º ano da Licenciatura em Desporto e Educação 

Física, opção de Andebol da Faculdade de Ciências do Desporto e 

de Educação Física, sob a orientação do Mestre Ireneu Moreira 

 

 

Trabalho realizado por : Paulo Alexandre Lopes Pinto de Mesquita 

Trabalho orientado por: Mestre Ireneu Moreira 

 

Porto 2005 





 

Agradecimentos 
 

 

A realização deste trabalho só foi possível mediante a colaboração daqueles 

que, de alguma forma contribuíram para o evoluir do meu conhecimento nos 

domínios do Andebol, pelo que quero desde já exprimir toda a minha gratidão, 

aos que mais de perto me acompanharam. 

 

Manifesto o meu agradecimento ao Mestre Ireneu Moreira o meu orientador, 

que de uma forma sempre disponível e atenciosa, me facultou as reflexões e 

análises necessárias à realização deste trabalho.  

 

Agradeço também à instituição, Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física da  Universidade do Porto, a todos os professores, em 

particular aos do gabinete de Andebol, que provocaram em mim uma sede 

contínua de procura de novos conhecimentos. 

 

À minha Família, pelo amor, apoio, compreensão.  

 

Aos meus amigos, por o serem na realidade.  

 

A todos os meus colegas e amigos de curso pelos momentos inesquecíveis 

que passamos juntos no nosso percurso académico, em especial ao João 

Paulo e Rui Lopes, Marquito, Bruno, Fidalgo, Tunes, Fred, Ferraz, Miguelito, 

Nuno Cerqueira, Sérgio Silva e Stones.  

 

À Su, por me mostrar que a minha vida pode ser bem diferente...  

 

Por vezes as palavras são insuficientes ... 

 
….a todos o meu eterno obrigado 



 



 

Resumo 
 

Com o intuito de saber cada vez mais sobre o Andebol, modalidade em 

constante crescimento, desenvolvemos um estudo que procurará dar o seu 

contributo neste sentido.    

Este estudo tem como objecto a análise das acções ofensivas realizadas 

em Inferioridade Numérica (IN), pelas equipas seniores masculinos do 

Campeonato da Liga Portuguesa de Andebol 2004/2005. Pretendemos analisar 

e caracterizar cada método de jogo ofensivo, tendo em conta os sistemas de 

jogo utilizados, as zonas de finalização, o resultado das acções ofensivas, o 

número de passes efectuados, a disciplina e o tempo de realização de cada 

uma destas acções. 

Baseados na análise efectuada às acções ofensivas em IN que estas 

equipas desenvolveram durante a primeira fase deste campeonato, e tendo em 

conta as variáveis acima mencionadas, foi possível detectar indicadores 

importantes para a caracterização de cada método de jogo ofensivo utilizado 

pelas equipas em estudo. 

  A interpretação dos resultados obtidos, levam-nos a concluir que a 

análise efectuada para cada uma das variáveis, torna-se mais clara quando é 

feita individualmente para cada um dos diferentes métodos de jogo ofensivo. 

Verificamos que a grande utilização do ataque organizado, por qualquer uma 

das equipas, influencia significativamente os resultados dos dados observados 

quando analisada a amostra total. Analisando as variáveis para cada um dos 

métodos em estudo, deparamo-nos com diferenças significativas nos 

resultados alcançados para cada um deles. 

Da análise efectuada, constatamos que as equipas da Liga Portuguesa 

de Andebol optam por jogar em ataque organizado nas situações em IN, 

utilizando preferencialmente o sistema 3:2 sem pivot. 

 

Palavras–chave: Andebol; Ataque em Inferioridade Numérica; Métodos 

e Sistemas de Jogo ofensivo. 
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1 .  In t rodução 
 

Dentro do contexto desportivo actual, podemos dizer que o Andebol é 

uma modalidade fortemente enraizada a nível internacional e é considerada 

das modalidades mais populares e emergentes a nível nacional. 

No resultado de um jogo têm uma importância decisiva o aproveitamento 

e exploração óptima de qualquer situação vantajosa assim como a eficácia na 

desarticulação dessas mesmas situações vantajosas por parte da equipa 

adversária. Uma das situações mais vantajosas com que se pode encontrar à 

priori uma equipa ao longo de um encontro é a superioridade numérica 

motivada pelas exclusões da equipa contrária (Garcia, 1994). 

As situações de desigualdade numérica são cada vez mais frequentes 

no Andebol de alto nível, condicionando e determinando muitas vezes o 

resultado de um jogo como consequência da aplicação do regulamento cada 

vez mais rigoroso. 

Das quatro situações que se dão num jogo em desigualdade numérica, 

ou seja, ataque em superioridade numérica, defesa em superioridade 

numérica, ataque em inferioridade numérica e defesa em inferioridade 

numérica, este estudo tem como objectivo de analisar a terceira delas, i.e., o 

ataque em inferioridade numérica.  

Neste estudo tratamos de dados não somente referentes à forma ou 

concepção do jogo em inferioridade numérica (IN) e o seu resultado pelas 

distintas equipas, mas também outros que de alguma forma tentaram 

correlacionar-se com o êxito do mesmo, zonas de finalização, número de 

passes efectuados, a disciplina e o tempo de realização de ataque em IN. 

Neste estudo foram observadas e anotaram-se dados referentes a 

equipas que participaram no Campeonato da Liga Portuguesa de Andebol 

2004/05.  

À luz da análise do exposto anteriormente sobre a influência das 

desigualdades numéricas num jogo, escolhemos a situação de ataque em 

inferioridade numérica, por ser, dentro das quatro situações distintas 

conhecidas, a menos estudada e na que menos insistência se faz por parte dos 
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treinadores, quando provavelmente, tenha uma influência similar às outras no 

contexto de jogo. Na bibliografia existente sobre o tema praticamente não 

encontramos referências dignas de destacar. Só as relacionadas com o facto 

de valorizar de uma forma especial o princípio de segurança nas acções tendo 

como objectivo fundamental assegurar a posse de bola com a consequente 

renuncia às possibilidades de contra-ataque pela sua componente de risco, 

organizações exageradamente calmas do ataque, e meios em definitivo todos 

eles que assegurem a máxima perda de tempo para permitir a entrada do 

jogador excluído (Garcia, 1994).  

Este trabalho é constituído por oito partes. De início surgirá uma breve 

Introdução onde se pretende fundamentar o âmbito e a pertinência deste 

estudo. De seguida surge a revisão bibliográfica composta por três temas, 

sendo o primeiro relativo à caracterização da modalidade, o segundo referente 

ao processo ofensivo e por fim faremos uma alusão a outros estudos 

realizados nesta área. Na terceira parte serão apresentados os objectivos e 

hipóteses que norteiam o trabalho, e procederemos à apresentação da 

metodologia seguida na sua elaboração. Passaremos para a apresentação e 

discussão dos resultados obtidos. Posteriormente, serão apresentadas as 

conclusões mais significativas que surgiram deste estudo, bem como 

sugestões que poderão ser pertinentes a quem queira elaborar um trabalho 

nesta área. Finalmente poderão ser encontradas as referências bibliográficas.         
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2 .  Rev isão  B ib l iográ f ica  
 
 
2 .1 .  Os Jogos Desportivos Colectivos 

 

 Do conjunto de desportos que o homem pratica, os Jogos Desportivos 

Colectivos (JDC) revelam-se como uma das mais importantes manifestações 

das actividades desportivas. 

 Teodorescu (1984, p.23) considera que o jogo desportivo colectivo 

“representa uma forma de actividade social organizada, uma forma específica 

de manifestação e de prática, com carácter lúdico e processual, do exercício 

físico, no qual os participantes (jogadores) estão agrupados em duas equipas 

numa relação de adversidade típica não hostil (rivalidade desportiva) – relação 

determinada pela disputa através de luta com vista à obtenção da vitória 

desportiva, com a ajuda da bola (ou de outro objecto de jogo) manobrada de 

acordo com regras pré-estabelecidas”. 

 O Andebol tendo em conta a grande família a que pertence – JDC – é 

uma das modalidades mais recentes da tão distinta descendência, e que não 

procede da escola anglo-americana (Oliveira, 1995). 

 Como em qualquer desporto colectivo, no Andebol os jogadores de cada 

uma das duas equipas executam acções técnico-tácticas de jogo, individuais e 

colectivas específicas, em condições correlativas: de cooperação com os 

companheiros e de adversidade com os parceiros de jogo pertencentes à 

equipa adversária (Teodorescu, 1984; Cercel, 1990; Castelo, 1994; Moreno, 

1994). 

 

2.2. Retrospectiva Histórica 
 

 Apesar de serem conhecidas muitas referências a jogos de bola com a 

mão, a origem do Andebol como JDC remonta a finais do século passado, 

tendo origem próxima no futebol, tanto em relação ao terreno de jogo como ao 
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número de jogadores, regras e mesmo na sua estrutura táctica (Oliveira, 1995; 

Cunha,1996).  

 Uma das suas origens deve-se a um professor de ginástica alemão, 

Konrad Koch, que em 1890, introduziu nas suas aulas, um jogo, praticado com 

a mão e com as características semelhantes às do Andebol moderno, a que 

chamou por Raffballspiel (Czerwinski, 1993; Oliveira, 1995; Cunha, 1996). 

 No entanto existem outros jogos que se consideram percursores do 

Andebol actual, como o Hazena que se jogava na Checoslováquia, o 

Haandbold que se difundiu pela Dinamarca, no ginásio de Oldimp, pelas mãos 

de Holger Nielsen e o Torball que posteriormente surge na Alemanha por 

intermédio do professor Max Heiser (Czerwinski, 1993; Oliveira, 1995; Cunha, 

1996).  

 O Andebol foi introduzido e popularizado na Alemanha, através do seu 

criador, o mestre em educação física de Berlim, Karl Shelenz. O jogo seguia as 

regras do futebol, diferindo deste pelo facto de ser jogado com a mão, tendo 

começado a praticar-se num terreno com as mesmas dimensões do futebol  

(Czerwinski, 1993; Oliveira, 1995; Cunha, 1996). 

 Handball foi o nome que Shelenz escolheu para baptizar o jogo, sendo 

ainda hoje esta a designação utilizada (Czerwinski, 1993; Oliveira, 1995; 

Cunha, 1996). 

 O grande desenvolvimento e expansão do jogo verifica-se nos países do 

centro, leste e norte da Europa (Czerwinski, 1993; Oliveira, 1995; Cunha, 

1996).  

 Na sequência do seu desenvolvimento, o Andebol de Onze atinge uma 

grande popularidade, pelo que foi incluído no programa dos Jogos Olímpicos 

de Berlim, em 1936 (Czerwinski, 1993; Oliveira, 1995; Cunha, 1996).   

 Devido ao clima rigoroso que se faz sentir nos países do centro e do 

norte da Europa, os mesmos ficam impossibilitados de praticar modalidades 

desportivas que se desenrolem no exterior. Assim, surgiu o Andebol de Sete 

como complemento e alternativa ao Andebol de Onze, adaptado ao ginásio o 

qual assume um importante papel na preparação das equipas durante os 

meses de Inverno (Oliveira, 1995).  



25 

 Gradualmente, a Variante de Sete, começa a ganhar maior aceitação, 

quer em número de praticantes, quer em termos de assistência. Aceitação 

esta, que se deve ao facto do jogo se caracterizar por uma maior velocidade e 

número de golos (Oliveira, 1995). 

 Assim sendo, durante cerca de 40 anos o Clássico e a Variante, 

coexistem paralelamente (Oliveira, 1995), a partir dos anos 50, o Andebol de 

Sete começa a prevalecer sobre o Clássico já que, sendo praticado em 

pavilhão garante uma maior comodidade tanto a praticantes, como a 

espectadores. É na década de 60, que o Andebol de Sete começa a deixar de 

ser o complemento do Clássico, invertendo-se mesmo essa tendência. O 

Andebol de Sete inicia assim o seu processo de autonomia e estabiliza na 

década de 70 (Oliveira, 1995). 

 O Andebol surge em Portugal, na zona do Porto, por força dos muitos 

estrangeiros que visitam ou mesmo se radicam na cidade, à semelhança de 

modalidades tidas para a época como novidade (Gonçalves, 2003). 

 Se desde 1914, existe já o “Malheiral”, jogo semelhante ao Andebol, 

inventado e preconizado pelo professor Porfírio Malheiro, é o desportista 

alemão Armando Tschopp que, em 1929, traz para Portugal o Andebol tal e 

qual este é então conhecido no exterior. Os primeiros seis anos são claramente 

de implantação regional, com os clubes locais a jogarem apenas entre si, muito 

por força da dificuldade de, naquela época, qualquer equipa ir de Lisboa ao 

Porto, ou vice-versa, para realizar um jogo de Andebol (Gonçalves, 2003).  

 Depois de fundadas e consolidadas as associações do Porto, Lisboa e 

Coimbra, e antes mesmo da competição directa entre clubes de diferentes 

regiões, aparecem os chamados confrontos entre selecções regionais. Só mais 

tarde, a 1 de Maio de 1939 seria finalmente fundada a Federação Portuguesa 

de Andebol, conforme rezam os seus primeiros estatutos (Gonçalves, 2003).    

 

2.3. Plano Regulamentar 
 

 A relação cooperação/oposição, a adversidade, o conflito permanentes 

nos JDC e concretamente no Andebol moderno, constituem um dos principais 
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atractivos para os espectadores (Barbosa, 1999), no entanto, à semelhança de 

outras modalidades desportivas, nem sempre foi assim. 

 O surgimento de sistemas defensivos bastante profundos (Greco, 1992; 

Oliveira, 1995; Leitão, 1998), o elevado ritmo de jogo apresentado, a partir da 

década de oitenta (Spate, 1992), os “duelos e combates” estabelecidos entre 

jogadores adversários pela conquista da posse de bola e pelo espaço, fazem 

com que os aplausos dos espectadores não se limitem aos golos ou às defesas 

efectuadas pelos guarda-redes.  

 As relações entre defensor-atacante, agudizaram-se ao longo dos 

tempos, com a diminuição do espaço de jogo entre ambos e a consequente, 

diminuição do tempo para decidir por parte do jogador com bola (Barbosa, 

1999). 

 O conceito do jogo defensivo alterou-se sendo presentemente 

considerado a base de construção de todas as outras fases do jogo (Ehnet, et 

al., 1995). 

 O gabinete de Andebol da Faculdade de Ciências do Desporto e 

Educação Física da Universidade do Porto (1993), efectua uma caracterização 

da defesa moderna, referindo deste modo que as defesas modernas 

caracterizam-se, pela tentativa imediata de conquista da posse da bola através 

do acompanhamento do contra-ataque adversário criando dificuldades no 

passe, e quando se encontram organizadas, adaptam-se ao ataque, 

dificultando as linhas de passe, bem como a organização do ataque posicional. 

Recorrem com frequência ao bloco, actuando em coordenação com o guarda-

redes e muitas das vezes efectuam a designada defesa pressing de forma a 

provocar indecisões nos jogadores atacantes, e deste modo aumentar o 

número de falhas técnicas. 

 Por seu lado, Ghermanescu (1991) refere que o jogo defensivo é muito 

duro e a intervenção dos jogadores na cobertura defensiva é muito forte. 

 A evolução permanente, ao longo dos tempos, das questões que se 

prendem com as relações de adversidade estabelecidas entre jogadores 

adversários, foi de alguma forma acompanhada por uma alteração e adaptação 

regulamentar, essencialmente visível com os aspectos de conduta para com o 
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adversário e das sanções a aplicar, a que correspondem respectivamente as 

actuais regra oito e dezassete do regulamento da Federação Portuguesa de 

Andebol. 

 Indo de encontro ao referido, Correia (1997) sublinha que o Andebol ao 

longo dos anos, tem-se caracterizado por uma elevada dose de 

conservadorismo no que diz respeito à alteração das regras, e as que se 

verificaram centraram-se nos aspectos da “dureza do jogo” e na subordinação 

dos pontos de vista da arbitragem. 

 Efectuando uma breve alusão à evolução da regra da conduta para com 

o adversário e as sanções, Anti (1999) num estudo realizado sobre esta 

temática refere que em 1942, a regra que contemplava as sanções, previa 

duas exclusões temporárias de cinco minutos cada, ou a exclusão definitiva, 

mediante a gravidade do comportamento para com o adversário. 

 Todavia, no primeiro regulamento existente relativo ao Andebol de Sete, 

apesar da regra das sanções estar prevista, só excepcionalmente era aplicada, 

de acordo com os testemunhos de muitos jogadores da época (Barbosa, 1999). 

 Em 1955, um ano após a realização do primeiro Campeonato Mundial 

Feminino e da primeira edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus, a 

regra das sanções sofre uma alteração no sentido de proibir a substituição do 

jogador excluído durante esse período de tempo. 

 O congresso de Budapeste, realizado em 1964, determina alterações 

regulamentares de carácter técnico e passado dois anos (1966), a regra das 

sanções sofre um novo reajustamento, passando a terceira exclusão sofrida 

por um jogador a ser definitiva, ou seja, à semelhança dos dias de hoje, o 

jogador não participa mais no jogo.  

 O reconhecimento internacional do Andebol e a consequente 

participação nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, catapultou 

decididamente a modalidade para a ascensão, até ao momento sem 

precedentes. Verificou-se, como consequência, um desenvolvimento notável 

das qualidades físicas dos atletas, que mais tarde se reflectiu com o 

endurecimento dos jogos (Barbosa, 1999). 
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 Em 1973, a regra das sanções é constituída inicialmente por uma 

advertência verbal e gestual, devendo neste caso o árbitro erguer o braço com 

o punho fechado. A exclusão temporária de um jogador é ordenada por dois ou 

cinco minutos. Em princípio, a primeira e a segunda exclusão será de dois 

minutos e a terceira durante cinco minutos com a consequente desqualificação 

do jogador. A expulsão poderá, desta feita, ser ordenada sem qualquer tipo de 

exclusão anterior, ou seja, de forma directa. Em 1977, e em simultâneo com a 

realização dos primeiros Campeonatos do Mundo de Juniores, masculino e 

feminino, a regra das sanções é de novo modificada. A primeira e a segunda 

exclusões são ordenadas por um período de dois minutos, o mesmo 

acontecendo à terceira, mas neste caso o jogador é desqualificado. Esta 

directriz é acompanhada por um gesto do árbitro que consiste, na elevação do 

braço com dois dedos levantados. 

 Desde este momento até aos dias de hoje, não se verificaram mais 

alterações às regras das sanções.  

 No entanto e após os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, com uma 

final disputada de uma forma muito dura, a Federação Internacional de Andebol 

(IHF), no congresso de Moscovo, decidiu adoptar novas directrizes na 

interpretação regulamentar, de forma a contrariar estas tendências negativas 

do jogo. 

 Desde esse momento, verificou-se consequentemente, um aumento no 

número de exclusões temporárias, sendo possível um equipa atingir uma 

dezena de exclusões por jogo, algo até ao momento impensável. Assim, 

podemos constatar no quadro 1, a evolução da média do número de exclusões 

temporárias por jogo ao longo dos vários campeonatos do mundo de Andebol.  

 

Quadro 1 – Evolução da média de exclusões por jogo (Anti, 1999). 
 

 

Mundial 
 

Média 
1970 

1981 

1995 

1999 

2,2 

6,1 

8,2 

8,8 
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 De acordo com as características da defesa moderna, e 

consequentemente das alterações do jogo de ataque verificadas torna-se 

necessário não desvirtuar a natureza do jogo de Andebol, e a este propósito, 

Aubert (1992) refere que o Andebol é um desporto de luta, de contactos 

pronunciados muito duros, caracterizado por uma grande velocidade de 

execução, e uma entrega física total, uma libertação explosiva da força nos 

remates. 

 Torna-se fundamental garantir e preservar a características de virilidade 

e luta do Andebol, sem no entanto esquecer as urgentes medidas do combate 

à violência (Wang, 1979, in Paulino, 1983). 

 Estas características do jogo de Andebol, podem muitas das vezes, 

como já referimos, dar lugar à aplicação de sanções. Como sanções 

disciplinares, o regulamento contempla: «A admoestação», advertência pública 

e manifesta (cartão amarelo) de que se continua em linha anti-regulamentar 

sucessiva ou em atitude anti-desportiva será sancionado mais severamente; «A 

exclusão», privação durante dois minutos de tomar parte activa no jogo, com 

prejuízo individual e colectivo, pois a equipa joga com um jogador a menos 

durante esse tempo; «A Desqualificação» (cartão vermelho), suspensão do 

jogador durante o resto do jogo tanto para tomar parte activa do jogo como 

para estar sentado no banco de suplementes; e «A Expulsão», a sanção mais 

grave que só se aplica quando existe agressão dentro do terreno de jogo e que 

origina a não participação do infractor durante o resto do jogo, devendo 

abandonar o terreno de jogo e o banco, e jogando a sua equipa com um 

jogador a menos até ao fim do encontro. 

 Um jogador só pode ser «admoestado» uma vez devendo ser excluído 

nas sucessivas vezes que cometa acções anti-regulamentares «tipificadas» 

com sanção disciplinar no regulamento, sendo o ciclo completo para o jogador 

– 1ª vez «admoestação»; 2ª vez «exclusão»; 3ª vez «exclusão»; 4ª vez 

«exclusão»; e como consequência da acumulação de sanções disciplinares - 

«Desqualificação» (Melendez, 1992). 
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2.4. A Análise de Jogo 
 

 No início da década de oitenta, Crespo (1981), alertou que a grande 

mudança que se operava no desenvolvimento desportivo mundial, era, sem 

dúvida, a aplicação das ciências aos problemas do desporto e, em especial a 

utilização de uma tecnologia cada vez mais aperfeiçoada e apoiada em dados 

científicos. 

 De grande importância e elevado potencial informativo, a análise do 

treino e da competição, tem assumido um papel fulcral no conhecimento do 

jogo. Constitui actualmente um forte argumento para a organização, avaliação 

e rentabilização dos processos de ensino e treino nos JDC (Queirós, 1986;  

Riera & Aguado, 1989; Grosgeorge, 1990; Garganta, 1997 e 1998). Segundo 

Hughes e Franks (1997, in Oliveira, 1998) é referido que as limitações dos 

sistemas de memória humanos, tornam quase impossível recordar 

precisamente todos os eventos que tiveram lugar durante a competição. Por 

estas razões, a observação do treino e da competição, constitui-se como tarefa 

central para o conhecimento do jogo.  

 Nos últimos anos a observação e avaliação do jogo tem sido 

denominada por análise de jogo (Garganta, 1997 e 2001), tendo-se revelado, 

como um meio imprescindível para a caracterização das exigências específicas 

que são impostas aos jogadores.  

 De acordo com Soares (1991), o cumprimento de um dos mais 

importantes princípios biológicos do treino, o da especificidade, exige o recurso 

a meios específicos sob pena de não haver repercussões positivas na 

competição. Desta forma, o treino deve ser modelado à imagem do jogo, ou 

seja, quanto maior o grau de correspondência entre as condições e os 

conteúdos do processo de treino e a realidade da competição, melhores e mais 

eficazes serão os seus efeitos (Queirós, 1986; Riera & Aguado, 1989). 

 Segundo McGarry & Franks (1996, in Garganta, 1997, p.193), torna-se 

vantajoso para uma melhor compreensão do jogo se se contextualizar as 

diferentes acções do jogo a partir de unidades tácticas sequenciais, ou 

“unidades funcionais do jogo”. 
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 De acordo com Júnior (1998, in Canastra, 2002, p.19), ”(...) as análises 

mais comuns efectuadas sobre o jogo de Futsal estão relacionadas com o 

número de passes, remates, recuperações da posse de bola e o tempo de 

posse de bola (...)”. Refere ainda que, através da análise do jogo, “podemos 

chegar a índices “qualitativo” e “quantitativos”, traçando um perfil de 

produtividade de cada jogador ou de determinada equipa”. 

 Pretendemos assim, a partir da análise qualitativa e quantitativa das 

unidades tácticas e acções ofensivas do jogo, descrever os métodos de jogo 

ofensivo que mais frequentemente originam a obtenção de golo em 

inferioridade numérica.  

 

 

2.5. Táctica 
 

 É prática usual nos nossos dias, considerarmos a performance no 

Andebol como um fenómeno multidimensional para onde convergem uma 

multiplicidade de dimensões. Tradicionalmente, estas agrupam-se em quatro: 

táctica, técnica, física e psicológica.  

 Segundo Teodorescu (1984), Castelo (1996) e Garganta (2000), os JDC 

são considerados desportos predominantemente tácticos, onde há uma 

necessidade contínua de resolução de diversas situações de jogo, ou seja, 

situações tácticas, complexas que derivam do grande número de adversários e 

companheiros com objectivos muito diferenciados, obrigando a uma constante 

adaptação e rápidas tomadas de decisão. 

 Na perspectiva de Teodorescu (1984) e Castelo (1994), a táctica pode 

ser definida como sendo um conjunto de acções, individuais e colectivas, que 

de uma forma organizada e coordenada tentam alcançar a finalidade do jogo, 

através da sua utilização lógica e oportuna. 

 Voser (2001, p.47) salienta que “Numa equipa, é a táctica que permite, a 

partir de um conjunto heterogéneo de elementos, criar uma unidade 

homogénea”. Para Garganta (1997), o conceito de táctica transcende 

largamente as missões especificas de cada jogador e pressupõe a existência 
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de uma concepção unitária da equipa para tornar o jogo mais eficaz. Sendo 

que para Matveiev (1986 in Garganta, 1997, p.37) o “sentido táctico reside: (i) 

na aptidão para identificar situações e tratar informações essenciais para a 

solução de problemas que podem ocorrer ao longo de uma competição; (ii) na 

capacidade para prever as acções dos adversários e o curso da competição; 

(iii) na capacidade para escolher a melhor e a mais rentável das variantes 

possíveis”.  

 Para Castelo (1996), o sistema táctico-técnico da organização de uma 

equipa, estabelece os meios de base que os jogadores, quer individualmente 

quer colectivamente, executam tanto na fase de ataque como de defesa, com 

vista a atingir a resolução eficaz de situações momentâneas de jogo. De 

acordo com Garganta (1997) a táctica não significa somente uma organização 

em função do espaço, do jogo e das funções especificas de cada jogador, esta 

pressupõe também uma “linguagem” comum no sentido de alcançar o objectivo 

do jogo. As acções tácticas que se operam no decorrer do jogo, estando 

embora limitadas pela disponibilidade dos recursos energéticos e técnicos dos 

intervenientes, dependem da capacidade de comunicação entre os jogadores 

da mesma equipa e contra-comunicação entre os jogadores das equipas em 

confronto. 

 

 

2.6. Processo Ofensivo 
 

2.6.1. Fases 
 As fases do processo ofensivo representam as diferentes etapas 

percorridas desde o momento em que se recupera a posse da bola até à sua 

perda. As fases devem ser entendidas como estádios que se encadeiam, 

sequencialmente, ao longo do desenvolvimento do ataque, na medida em que 

só se pode alcançar uma das fases após se ter passado pela que se lhe 

antecede. No entanto, o processo não é unidireccional, existindo sempre a 

possibilidade de um retorno a um estádio anterior, podendo, ainda, o ataque 
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funcionar sem que se tenham cumprido todas as fases, como no caso das 

sequências ofensivas terminadas em remate. 

 A tendência para simplificar a estruturação do jogo de Andebol levou ao 

aparecimento de três fases. Alguns autores definiram três fases mas com 

diferentes nomes e sentidos. Vejamos: 

  

Konzag (1996): 

• Introdução ao ataque; 

• Preparação da conclusão do ataque (andamento rápido, passagem da 

bola, utilização do drible em situação de contra-ataque ou de ataque, 

ocupação dos postos específicos no sistema de ataque, jogo colectivo 

premeditado ou circunstancial utilizando permutas dos jogadores e da 

bola); 

• Conclusão do ataque 

 

Garcia (1998):  

• a construção; 

• a criação de situações de finalização; 

• a finalização 

 

Ribeiro (2000): 

• contra-ataque (1.ª fase do jogo que se inicia com a conquista da posse 

da bola, onde se fundem o contra-ataque directo e apoiado) 

• ataque rápido (rentabilização da instabilidade momentânea do sistema   

defensivo adversário, circulação de bola muito rápida e agressiva com 

inversões no sentido da circulação, elevada qualidade dos passes); 

• ataque organizado (fase preparatória e fase de finalização). 

 

 Para além da estruturação do ataque em três fases, há autores que 

consideram, devido às características do Andebol moderno, apenas duas 

fases. Alguns referem a organização do ataque e o ataque em sistema, quando 

as equipas não utilizam o contra-ataque. Ou contra-ataque e finalização, 
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quando as equipas tentam finalizar no contra-ataque apoiado ou no seu 

seguimento sem que seja possível identificar uma fase de organização do 

ataque (ataque rápido). 

 

Latiskevits (1991) defende que existem duas fases: 

• contra-ataque; 

• ataque organizado. 

   

 Logo após a recuperação da bola, a equipa inicia a primeira fase do 

ataque, ou seja, a de construção do processo ofensivo. Nesta fase, as equipas 

procuram tirar partido do possível desequilíbrio defensivo momentâneo do 

adversário, provocado, precisamente, pela perda da bola, com base na 

“comunicação entre os jogadores, através do passe e por respeito e aplicação 

dos princípios do jogo” (Garcia, 1998, p. 22), as equipas transportam a bola 

para zonas mais próximas da baliza contrária, favoráveis à finalização. Os 

jogadores devem progredir no espaço, com e sem bola, apoiando, através da 

criação de linhas de passe, o companheiro que se encontra na posse da bola. 

Assegurando uma comunicação contínua, fluida e eficaz, os jogadores devem, 

também, manter um equilíbrio constante na ocupação e distribuição espacial, 

procurando, ainda, gerar uma permanente instabilidade na organização 

defensiva adversária. 

 A criação de situações de finalização próximas da baliza contrária é a 

segunda fase do processo ofensivo. Através de acções técnico-tácticas 

individuais e/ou colectivas, as equipas tentam produzir conflitos na estabilidade 

e no funcionamento da actividade defensiva adversária para conseguir zonas e 

distâncias de finalização mais eficazes. Nesta fase, o principal objectivo das 

acções técnico-tácticas é o de conseguir criar situações óptimas de remate, 

aumentando, assim, as probabilidades de uma finalização com êxito. 

 A última fase do processo ofensivo é a da finalização. Esta fase realiza-

se através da acção técnico-táctica de remate à baliza, representando o 

culminar de toda a actividade técnico-táctica da equipa, desenvolvida com o 

objectivo de marcar golo (Sánchez, 1991). 
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 A eficácia de remate assume, assim, crucial importância, pois não é 

possível vencer um jogo apenas construindo acções ofensivas e criando 

situações favoráveis de finalização se estas não forem concluídas com êxito. 

 A generalidade dos autores (Mraz, 1989; Latiskevits, 1991; Sánchez, 

1991; Spate, 1992; Stein e Federhoff, 1995; Germain, 1997; Leitão, 1998; 

Conceição, 1998), opta por uma perspectiva clássica que defende que, no 

Andebol, existem duas fases de desenvolvimento ofensivo:  

 

• o contra-ataque; 

• o ataque posicional ou organizado. 

 

 Em consequência das rupturas que operam nas duas fases tradicionais 

de desenvolvimento do ataque, diversos autores consideram que, no Andebol, 

existem mais que duas fases ofensivas. Trosse (1993) divide o ataque 

posicional em três fases distintas pelo que defende que o ataque engloba:  

 

• o contra-ataque;   

• a construção; 

• a finalização.  

 

 Por seu lado Martini (1980), Simões (1980) e Silva (1993) dividem, quer 

o contra-ataque, quer o ataque posicional, em duas fases claras do ataque, 

considerando, assim, quatro fases distintas no processo ofensivo: 

 

• o contra-ataque directo;  

• o contra-ataque apoiado;  

• a organização do ataque;  

• o ataque planeado ou de finalização. 
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 Mais recentemente, Czerwinski (1993) refere duas fases no 

desenvolvimento do processo ofensivo:  

 

• o ataque rápido-contra-ataque;  

• o ataque posicional.  

 

 Este autor parte, assim, da forma como é efectuada a transição das 

zonas defensivas para os espaços ofensivos para definir as fases do processo 

ofensivo. Deste modo, o ataque rápido-contra-ataque ocorre quando a 

transição das zonas defensivas para os espaços vitais de finalização é rápida. 

Por seu lado, o ataque posicional surge quando a equipa que está de posse da 

bola não consegue organizar o ataque rápido-contra-ataque. 

 Da análise efectuada conclui-se que existe uma preocupação dos 

diferentes autores em dividir e diferenciar as fases de jogo ofensivo. Contudo, 

na medida em que, por um lado, manifestam uma grande confusão conceptual 

e, por outro, apresentam diferentes formas de divisão e classificação das fases 

de jogo ofensivo, a revisão da literatura especializada em Andebol, revela-se 

insatisfatória quanto à definição e quanto à terminologia das formas de 

organização do ataque. 

 

2.6.2. Métodos 
 

 A forma geral como a equipa se organiza para concretizar os objectivos 

do ataque constitui o método de jogo ofensivo. “O método de jogo ofensivo 

estabelece a forma geral de organização das acções dos jogadores no ataque, 

estabelecendo um conjunto de princípios que visam a racionalização do 

processo ofensivo, para assegurar a progressão/finalização e a manutenção da 

posse da bola” (Castelo, 1994, p.222). 

 No Andebol, a literatura evidencia falta de consistência na definição e na 

terminologia das principais formas de organização do ataque ou dos métodos 

de jogo ofensivo. É, ainda, notória a ausência de consenso quanto ao número 

de métodos de jogo que o processo ofensivo engloba. 
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 Em primeiro lugar, o que surge como fases do jogo ofensivo deve ser 

considerado como métodos de jogo ofensivo. O método de jogo ofensivo visa, 

precisamente, o desenvolvimento das três fases do processo ofensivo 

(construção do processo ofensivo, criação de situações de finalização e 

finalização) de uma forma organizada e racional. O contra-ataque não deve ser 

considerado como uma fase de ataque, mas como um método de jogo 

ofensivo. Logo após a recuperação da posse da bola, quando uma equipa opta 

pelo contra-ataque, ela desenvolve o seu processo ofensivo, de forma 

organizada e racional, através das fases de ataque. 

 Em segundo lugar, a caracterização dos métodos de jogo ofensivo é 

baseada na maior ou menor rapidez de transição da zona de recuperação da 

bola para as zonas de finalização que, por seu lado, depende da forma de 

organização defensiva do adversário (Teodorescu, 1984). Constata-se que é 

na dialéctica entre o tempo de transição dos espaços defensivos para as zonas 

ofensivas e na forma de organização defensiva do adversário que existe uma 

lacuna na divisão dos métodos. 

 Quanto aos dois métodos clássicos de desenvolvimento do processo 

ofensivo, o contra-ataque e o ataque posicional, parece existir consenso entre 

os diversos autores. Assim, é referido que, no contra-ataque, a transição dos 

espaços defensivos para as zonas vitais de finalização é rápida, provocando 

desequilíbrios na defesa que a impossibilitam de se organizar, eficientemente, 

no seu método defensivo (Sánchez, 1992; Spate, 1992, Germain, 1997). Estes 

desequilíbrios conduzem a defesa a uma situação de inferioridade numérica 

e/ou posicional (Spate, 1991; Stein e Federhoff, 1995). Quanto ao ataque 

posicional, os autores consideram que a defesa está organizada pelo que a 

equipa adversária tem de realizar a transição das zonas defensivas para os 

espaços ofensivos de uma forma mais lenta (Leitão, 1998). 

 No Andebol moderno, a fase de transição das zonas defensivas para os 

espaços predominantemente de finalização é explorada ao máximo e com 

grande rapidez, procurando-se, assim, o mais cedo possível, a concretização 

de um golo (Bayer, 1994). 
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As sucessivas fases do processo ofensivo são, também, encadeadas, 

cada vez de forma mais célere, com o objectivo de manter o adversário sob 

constante pressão física e psicológica (Spate, 1992). 

 Dada a aceleração do jogo, em alguns casos, as equipas desenvolvem o 

processo ofensivo, desde a fase da construção até à de finalização de uma 

forma célere, criando situações de finalização frente a uma defesa organizada 

no seu método defensivo. Esta forma organizada e racional de ataque assume, 

pois, configurações distintas, quer do contra-ataque, quer do ataque posicional. 

Assim, para além dos métodos tradicionais referidos pela literatura, torna-se 

relevante considerar o ataque rápido enquanto método de jogo ofensivo. Esta 

posição vai de encontro à característica de rapidez que o Andebol moderno 

tem assumido. 

 Entende-se, então, que existem três métodos de jogo ofensivo: 

 

• o contra-ataque; 

• o ataque rápido; 

• o ataque posicional. 

 

 As formas apresentadas são formas básicas de organização do ataque. 

Contudo, no jogo de Andebol, pode ocorrer que uma sequência ofensiva 

adquira configurações de mais do que uma das formas básicas de organização 

do processo ofensivo. Com efeito, se após a recuperação da bola, uma equipa 

optar pelo desenvolvimento do contra-ataque e se, entretanto, o adversário 

conseguir opor-se e interromper a sequência ofensiva, provavelmente, a defesa 

terá tempo para se organizar. Assim, a equipa será obrigada a reestruturar o 

ataque que assume, então, características de ataque posicional. Desta forma, 

para além dos métodos de jogo ofensivo já apresentados podemos considerar, 

ainda, os seus compostos: 

 

• o contra-ataque passando a ataque posicional; 

• o ataque rápido passando a ataque posicional; 

• o ataque posicional passando a ataque rápido. 
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 Em suma, os métodos de jogo ofensivo considerados são o contra-

ataque, o ataque rápido, o ataque posicional e os seus compostos. Estes 

métodos são desenvolvidos através das fases do processo ofensivo:  

 

• construção do processo; 

• criação de situações de finalização; 

• finalização.   

 

2.6.3. Sistemas 
 

Para Castelo (1994), o sistema de jogo fundamenta três objectivos 

essenciais: 

 

• Racionalização do espaço de jogo: através da distribuição dos jogadores 

da equipa no espaço de jogo de forma coerente e homogénea; 

• Racionalização das potencialidades individuais dos jogadores: através 

da distribuição de um conjunto de tarefas e missões tácticas específicas, 

em função dos objectivos tácticos da equipa;  

• Estabelecimento de normas orientadoras: das atitudes e  

comportamentos técnico-tácticos da equipa; 

 

Em termos ofensivos, podemos identificar os seguintes sistemas de jogo 

para as situações de IN: 

 

Sistema de jogo ofensivo 2:3 – sistema composto por dois jogadores 

na primeira linha (lateral esquerdo e lateral direito) e três jogadores na segunda 

linha de ataque (dois pontas e um pivot). 

 

Sistema de jogo ofensivo 3:2 sem pivot – sistema composto por três 

jogadores na primeira linha (dois laterais e um central) e dois jogadores na 

segunda linha de ataque (dois pontas) 
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Sistema de jogo ofensivo 3:2 com pivot – neste sistema a equipa que 

ataca em IN, abdica de um ponta (esquerda ou direita) optando por ter um 

jogador pivot no interior da defesa. Temos assim três jogadores na primeira 

linha (dois laterais e um central) e dois jogadores na segunda linha de ataque 

(ponta esquerda ou ponta direita e pivot) 

 
Além dos sistemas referidos, poderão ocorrer situações que levam à 

adopção de um outro sistema de jogo, como é o caso da IN ofensiva por motivo 

de exclusão de mais que um jogador.  

 

          

2.7. A Desigualdade Numérica 
 

 No resultado de um jogo têm uma importância decisiva o aproveitamento 

e exploração óptima de qualquer situação vantajosa assim como a eficácia na 

desarticulação dessas mesmas situações vantajosas por parte da equipa 

adversária. Uma das situações mais vantajosas com que se pode encontrar à 

priori uma equipa ao longo de um encontro é a superioridade numérica 

motivada pelas exclusões da equipa contrária (Garcia, 1994). 
 As situações de desigualdade numérica no Andebol, têm um espaço 

próprio dentro do decurso de um jogo (Chirosa e Chirosa, 1999). Assim, a 

desigualdade numérica significa a procura de meios oportunos levados a cabo 

de forma organizada para romper o equilíbrio ataque/defesa, i.e., quebrar a 

igualdade numérica entre atacantes e defensores, para obter uma situação 

ofensiva vantajosa (Enríquez e Melendez, 1988). 

 Sem necessidade de constatação cientifica, é evidente que o facto de 

jogar tanto na defesa como no ataque com um jogador a mais ou a menos 

pode ter uma repercussão fundamental no êxito ou fracasso de uma equipa e 

dos sistemas que habitualmente aplica. Esta evidência provém de uma simples 

análise do espaço a proteger ou a ocupar em relação à variação do número de 

jogadores que atacam esse espaço ou que pretendem protegê-lo. 
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Como é sabido, o domínio do espaço e a adaptação às suas estruturas de 

trocas de postos específicos determinam todo o jogo de Andebol (Garcia, 

1994).    

 Vários estudiosos da modalidade apontam para a necessidade de as 

equipas, no seu planeamento de treino, contemplarem algum do seu tempo às 

situações de desigualdade numérica provocada pelas exclusões temporárias 

(Garcia, 1994; Rito, 1994; Correia,1997; Aguilar,1998; Anti,1999 e Silva, 1999). 

 O êxito ou fracasso das distintas situações de desigualdade, dependerá 

em grande parte da preparação da equipa, fundamentalmente na capacidade 

de adaptação desta às distintas situações (Chirosa e Chirosa, 1999).  

 Na mesma linha de pensamento Simões (1980) afirma que, no decorrer 

de um jogo de Andebol, o sistema defensivo deverá sempre adaptar-se ao 

adversário, fora das situações consideradas como normais e lógicas, a defesa 

encontra-se, às vezes em situação de desigualdade, tanto ela como o ataque 

perdem um ou vários jogadores, por exclusão ou expulsão e obrigam a uma ou 

a outra equipa a reagir contra essa inferioridade súbita. 

       

 

2.8. Ataque em Inferioridade Numérica 
 

 Num jogo de Andebol, nem sempre se encontram em campo duas 

equipas com o mesmo número de jogadores que lhe corresponde. Com efeito, 

com frequência vemos situações durante um jogo em que uma das duas 

equipas, por um período de dois minutos, joga desfalcada em seu número, 

sobretudo, por praticar um jogo demasiado duro na defesa (Czerwinski, 1993). 

 A Inferioridade Numérica é um momento especial do jogo em que há 

uma diferença no número de jogadores, em pelo menos uma unidade de uma 

equipa em relação à outra (Leite, 2001).  

 A Inferioridade Numérica de uma das equipas nem sempre é 

aproveitada pela equipa que está em vantagem, para muitas equipas, 

tacticamente inexperientes, esta situação provoca um estado febril pela rápida 

concretização do golo, mas nem sempre de maneira planeada. A falta de uma 
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objectiva valorização de uma posição elaborada conduz com frequência à 

perda de bola e a desaproveitar a vantagem adquirida (Czerwinski, 1993). 

 Por outro lado, na equipa que joga em inferioridade numérica produz-se 

um aumento de mobilidade. Joga tanto na defesa como no ataque, com mais 

atenção, mais ambiciosamente, porque os jogadores que a integram tentam 

substituir o companheiro ausente (Czerwinski, 1993).  

 Czerwinski (1993) escreve ainda que, um factor decisivo para o êxito de 

um conjunto em inferioridade numérica constitui o nível de preparação psíquica 

dos jogadores, a sua possibilidade de concentração e a sua vontade de 

ganhar.  

 As situações de Inferioridade Numérica, trazem ao jogo uma imagem um 

pouco negativa quando a equipa que a sofre passa à condição de atacante 

(Oliveira,1995), já que muitas vezes esta vai tentar apenas conservar a posse 

de bola, para evitar ter que defender em inferioridade numérica (Garcia, 1994; 

Oliveira,1995). De facto as equipas que se encontram no ataque na situação de 

Inferioridade Numérica, não apresentam habitualmente qualquer estrutura de 

ataque, procurando apenas manter a posse de bola (Rito, 1994; Costantini, 

1998). 

 Na opinião de Leite (2001) as equipas têm como primeira opção manter 

a posse da bola e não sofrer qualquer golo, procurando acções com o intuito de 

provocar situações de livres de 9m, de forma a conseguir uma situação 

vantajosa de finalização, por um lado, e por outro contribuir para que o tempo 

de posse de bola fosse o mais prolongado possível. 

 Reforçando esta ideia, Barbosa (1999) refere que é na situação de 

inferioridade numérica que verificam os valores mais elevados do número de 

passes, no número de contactos e de interrupções relativamente aos 

momentos de igualdade e superioridade numérica. 

 Leite (2001) refere também que a diferença entre golos marcados e 

sofridos nas situações de inferioridade numérica não é assim tão significativa, 

que seja impeditiva das equipas tentarem acções de maior risco, como sejam o 

contra-ataque e o ataque rápido nos momentos de inferioridade numérica. 
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 Seco (1997), acerca da atitude a ter perante a inferioridade numérica no 

ataque, refere que os treinadores devem interessar-se por estas situações de 

inferioridade não como algo esporádico no jogo, mas como uma realidade que 

decide em muitas vezes o resultado final. 

 Na mesma linha de pensamento, Chirosa e Chirosa (1999), afirma que 

estas situações são de enorme importância para o resultado final de um jogo. 

 

2.9. Estudos Realizados no Âmbito da Desigualdade Numérica Ofensiva  
 

 Alguns estudos, acerca das situações de desigualdade numérica, 

constataram que as equipas passam cerca de 1/6 do tempo de jogo nessas 

situações (Garcia, 1994; Correia,1997;Aguilar,1998; Anti,1999 ; Silva, 1999). 

 Das quatro situações passíveis de acontecer durante um jogo, em caso 

de exclusão (ataque em superioridade numérica, defesa em superioridade 

numérica, ataque em inferioridade numérica e defesa em inferioridade 

numérica), o ataque em superioridade numérica é aquele que os estudos 

revelam ser o mais treinado e tido em consideração pelas equipas no seu 

processo de treino e jogo (Garcia, 1994; Rito, 1994). 

 No que concerne à investigação relativamente às situações de 

Inferioridade Numérica foram detectados alguns estudos os quais passo a 

descrever: 

 Num estudo efectuado por Anti (1999), são analisadas as situações de 

desigualdade numérica, a partir de dados retirados de três Campeonatos do 

Mundo de Seniores masculinos e ainda do Campeonato Nacional francês da 1ª 

Divisão (Época 1998/99). 

 Da análise do seu estudo, o autor concluiu que o número médio de 

exclusões por jogo tem vindo a aumentar. No mundial de 1970 verificaram-se 

uma média de 2,2 exclusões por jogo, valor este inferior ao verificado no 

Mundial de 1981 (6,1 exclusões por jogo) e no Mundial de 1995 (8,2 exclusões 

por jogo). 
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 Ainda neste domínio das exclusões, o autor refere que estas ocorrem 

em maior número, no último quarto de hora de jogo (60% das exclusões), e 

particularmente nos cinco minutos finais. 

 Relativamente às consequências na dinâmica do jogo produzidas pelas 

situações de desigualdade numérica, o autor chegou à conclusão de que em 

80% dos casos o resultado parcial do tempo jogado é de 0-0, 1-0, 0-1, ou 1-1 e 

que as equipas em inferioridade numérica obtêm golo em 50% dos ataques de 

que beneficiam. 

 Garcia (1994), apresenta alguns dados referentes a um estudo 

proveniente da observação de 27 jogos do Campeonato do Mundo de 1986, 

nos quais testou a contribuição do indicador de rendimento, Eficácia de Ataque 

em Superioridade Numérica, para o resultado final dos jogos. Gostaríamos de 

realçar alguns dos dados obtidos, como se pode verificar pelo quadro seguinte: 

 

Quadro 2 – Indicadores de rendimento e o resultado final (Garcia, 1994). 
 

 

Indicadores de rendimento  

 Eficácia de Ataque em Superioridade Numérica 

 Número de Posses de Bola em Superioridade Numérica 

por Equipa 

 Número de Posses de Bola em Superioridade Numérica 

 Golos marcados em Superioridade Numérica 

 Golos marcados em Inferioridade Numérica 

55,18% 

5,1 

 

241 

33 

45 

 

 A principal conclusão deste estudo indica que nos jogos onde existe 

maior competitividade e igualdade entre as equipas, originando um jogo muito 

equilibrado, as situações de desigualdade numérica assumem uma elevada 

importância na expressão final do resultado. 

 Por seu lado, Aguilar (1998) analisou estatisticamente as actuações 

defensivas em situações de desigualdade numérica, tanto em superioridade 

como inferioridade e verificou, também, até que ponto se identificavam as 

tendências actuais de jogo defensivo: jogo defensivo em profundidade, e a 
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antecipação defensiva como princípio básico, bem como, a variedade de 

sistemas utilizados. 

 Este estudo constou de duas fases, a primeira e mais importante para o 

nosso estudo respeita à análise estatística de 33 partidas (7 da Liga Asobal 

96/97, 4 de competições europeias de clubes da mesma temporada e 22 

partidas do Campeonato do Mundo do Japão 97 – Seniores masculinos). 

 Na primeira fase revela que existiram 229 exclusões, apresentando uma 

média de 6,9 exclusões por partida. Da totalidade das exclusões só 218 

provocaram desigualdade numérica, o que supõe jogar cerca de 13,2 minutos 

de jogo nesta situação, ou seja 22% do tempo total de uma partida. 

 Juan de Dios Roman (1998), após analisar os dados estatísticos do XI 

Campeonato do Mundo de Juniores Masculinos, realizado na Turquia em 1997, 

revelou que se verificaram 363 exclusões em 81 encontros, o que indica uma 

média de 4,5 exclusões por equipa, pressupondo 18 minutos de jogo em 

desigualdade numérica. 

 No seu estudo “Los conceptos modernos de las defensas en inferioridad 

numérica 5x6” (1998), conclui que o tempo médio de exclusão por equipa foi 

aumentando gradualmente à medida que as competições se vão aproximando 

dos nossos dias, como se pode constatar no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Tempo médio de exclusões por equipa/jogo. 
 

 

Competições Internacionais 
 

Tempo 
 

 Jogos Olímpicos de Seul 88; 

 Campeonato Mundial Checoslováquia 90; 

 Jogos Olímpicos de Barcelona 92; 

 Campeonato Mundial Suécia 93; 

 Campeonato Mundial da Islândia 95; 

 Jogos Olímpicos de Atlanta 96. 

4,6 m 

4,8 m 

4,3 m 

4,9 m 

5,8 m 

6,2 m 
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 De acordo com a Estatística Oficial do Campeonato da Europa Croácia 

2000, retira-se como dados importantes para o nosso estudo (ver quadro 4): 

 

Quadro 4 – Indicadores de rendimento do Euro 2000. 
 

 

Indicadores de rendimento  
 

 Tempo médio de exclusão por equipa 

 Eficácia de Ataque em Superioridade Numérica 

 Eficácia de Ataque em Inferioridade Numérica 

4 m 

58% 

40% 

 

 

 Num outro estudo, Silva (1999), procurou estabelecer uma relação entre 

indicadores de rendimento e o sucesso ou insucesso das equipas, traduzida a 

partir da sua classificação final na classificação. 

 A amostra deste estudo foram as 12 equipas que disputaram o III 

Campeonato da Europa de Andebol de Seniores Masculinos realizado em 

Julho de 1998, em Itália. Foi utilizada a estatística oficial desta competição, que 

resume a prestação das equipas ao longo dos 34 jogos realizados. 

 De todos os dados considerados, apresentamos os indicadores do 

rendimento que têm mais interesse para o nosso estudo (consultar quadro 5): 

 

Quadro 5 – Indicadores de rendimento por Silva (1999). 
 

 

Indicadores de rendimento  
 

 Eficácia de ataque em situação de superioridade numérica 

 Eficácia de ataque em situação de inferioridade numérica 

 Número médio de minutos em inferioridade numérica por 

jogo 

59% 

34,1% 

7,8 m 

 

 

 A Correlação de Pearson foi utilizada para analisar a relação entre a 

classificação final das equipas e os vários indicadores de rendimento. 
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 Como principal conclusão deste estudo o autor refere, com base nos 

resultados obtidos, que a eficácia de ataque em situação de superioridade 

numérica tem influência no rendimento da equipa e na sua classificação final. 

 No estudo de Silva (2000), foram analisados os dados estatísticos de 36 

jogos do Campeonato da Europa de Seniores Masculinos, realizado em Janeiro 

de 2000. O objectivo do seu trabalho foi, por um lado, definir valores 

percentuais médios que sirvam como referência para a regulação da prestação 

desportiva das equipas e, por outro, avaliar a correlação existente entre os 

indicadores de rendimento e a CF das equipas. As conclusões apontam para 

uma interactividade dos diferentes indicadores de jogo, nomeadamente na 

interligação entre os indicadores ofensivos e defensivos. Os resultados revelam 

elevada correlação entre quatro indicadores e a CF:  

• a eficácia do guarda-redes,  

• a eficácia do ataque em superioridade numérica,  

• a percentagem de ataques finalizados com remates de 2ª linha em 

ataque organizado e 

• a percentagem de remates de 1ª linha em ataque organizado. 

 Vasconcelos (2003) efectuou o seu estudo com o intuito de caracterizar 

os momentos de desigualdade numérica, e identificar o poder discriminatório 

das estatísticas face à vitória ou derrota no jogo de Andebol, em momentos de 

desigualdade e de igualdade numérica. Para tal, o autor analisou 64 jogos da 

1ª fase do Campeonato Nacional de Andebol Feminino da 1ª Divisão da 

Federação de Andebol de Portugal, época 2001/2002.  

 Do estudo pode concluir-se que os indicadores de jogo em desigualdade 

numérica não se revelaram suficientemente robustos para discriminar as 

equipas vitoriosas das derrotadas, contrastando com o poder discriminatório 

das indicadores de jogo em igualdade numérica:  

• Eficácia do guarda-redes a remates de 1ª linha;  

• Eficácia do guarda-redes a remates de 2ª linha;  

• Eficácia de remates de 1ª linha; e  

• Eficácia de remates de 2ª linha. 

 



 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Objectivos e Hipóteses 
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3 .  Objec t ivos  e  Hipóteses  
 

3 .1 .  Object ivos  
 

Como praticante da modalidade é com atenção e curiosidade que 

acompanho o Andebol em Portugal. Apesar deste facto e após ter tido a 

oportunidade de ver muitos jogos do Campeonato da Liga Portuguesa de 

Andebol 2004/05, verifiquei que as equipas, apesar de apresentarem formas 

distintas de organizarem os seus ataques em inferioridade numérica 

demonstram níveis de desempenho bastante elevados nestas situações 

especiais do jogo. 

Como tal, surgiu em mim a necessidade de tentar compreender a forma 

como estas se processam. Assim sendo, definimos os seguintes objectivos 

para a realização deste estudo.      
 

 

3 .1 .1 .  Object ivo  Gera l  
 

 Identificar e caracterizar os métodos de jogo ofensivo utilizados nas 

acções ofensivas em inferioridade numérica pelas equipas seniores masculinos 

do Campeonato da Liga Portuguesa de Andebol 2004/2005. 

 

 

3 .1 .2 .  Objec t ivos  espec í f icos  
 

 Identificar o método de jogo ofensivo que as equipas utilizam mais 

frequentemente em acções ofensivas em inferioridade numérica finalizadas 

com sucesso. 

 

 Averiguar e comparar as percentagens da utilização dos diferentes 

sistemas de jogo ofensivo em inferioridade numérica. 
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 Averiguar e comparar a percentagem da utilização dos diferentes 

métodos de jogo ofensivo em inferioridade numérica. 

 

 Analisar e comparar as acções ofensivas em inferioridade numérica 

referentes a cada método de jogo ofensivo utilizado, em função do êxito da 

finalização.   

 

 Analisar e comparar as acções ofensivas em inferioridade numérica 

referentes a cada método de jogo ofensivo utilizado, em função do número de  

passes executados.   

 

 Analisar e comparar as acções ofensivas em inferioridade numérica 

referentes a cada método de jogo ofensivo utilizado, em função do tempo de 

realização do ataque. 

 

 Analisar e comparar as acções ofensivas em inferioridade numérica 

referentes a cada método de jogo ofensivo utilizado, em função da zona de 

finalização. 

     

 

3 .2 .  H ipóteses  
 

 H1: As equipas utilizam com mais frequência o método de jogo ofensivo 

ataque organizado nas acções ofensivas em inferioridade numérica. 

 

 H2: As equipas procuram com mais frequência os 6m para finalizar as 

acções ofensivas em inferioridade numérica. 

 

 H3: As equipas obtêm uma maior percentagem de acções ofensivas em 

inferioridade numérica finalizadas com sucesso referentes ao ataque 

organizado do que em acções inseridas em ataque rápido e contra-ataque. 
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 H4: As equipas utilizam um maior número médio de passes nas 

situações em Inferioridade Numérica. 

 

 H5: Em acções de ataque organizado em Inferioridade Numérica, as 

equipas utilizam em média mais tempo em cada acção ofensiva.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IV – Material e Métodos 
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4 .  Mater ia l  e  Métodos  
4 .1 .  Cr i tér ios  da  Se lecção e  Caracter ização da  Amostra  
 

 Este estudo terá como amostra as acções ofensivas em Inferioridade 

Numérica das equipas que participaram no último campeonato da Liga 

Portuguesa de Andebol, em 2004/2005. Se vamos fazer um estudo sobre as 

acções ofensivas em inferioridade numérica de determinadas equipas, torna-se 

fundamental estudar aquelas que estão constantemente no topo da 

modalidade. 

 A amostra é constituída por um total de dez jogos com a duração de 

sessenta minutos cada, que estão representados no Quadro 6. Assim, foram 

analisados e registados as sequências ofensivas nos seguintes jogos: 

 

Quadro 6 – Jogos e resultados das equipas em estudo. 
 

 

JOGO N.º 

 

Equipas 
 

Resultado 

 

1 Belenenses F.C.Porto 24 26 

2 F.C.Porto ABC 25 18 

3 Manabola S.C.Espinho 29 32 

4 Madeira SÃD F.C.Porto 25 26 

5 ABC Madeira SAD 27 28 

6 Ág. Santas Belenenses 25 30 

7 S.C.Espinho Ginásio Sul 27 27 

8 S.C.Espinho Águeda 24 23 

9 S.C.Espinho Manabola 24 21 

10 Ginásio Sul Ág. Santas 25 27 
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4 .2 .  Metodolog ia  da  Invest igação 
 

 Este trabalho visa o estudo do perfil táctico ofensivo, que está na origem 

das acções ofensivas em Inferioridade Numérica finalizadas com sucesso, 

protagonizadas pelas equipas da elite nacional. Como consequência, tivemos a 

necessidade de realizar uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de clarificar e 

caracterizar as variáveis em estudo e posteriormente proceder à análise de 

jogos. 

 Os dados recolhidos da observação de jogos, será efectuada recorrendo 

a imagens gravadas que foram gentilmente cedidas pela Liga Portuguesa de 

Andebol e serão registados em grelhas elaboradas para o efeito. 

Posteriormente será desenvolvido um trabalho de tratamento estatístico dos 

dados. Estes dados serão, por fim, apresentados e interpretados, tendo em 

conta os objectivos do trabalho.  

 

 

4 .3 .  Metodologia  de  Observação 
 

 O procedimento por nós utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho, será a observação indirecta e sistemática de jogos previamente 

gravados.  

 

 

4 .4 .  Exp l ic i tação  das  Var iáve is  em Estudo 
 

 Neste estudo, propomo-nos a identificar e a caracterizar os métodos de 

jogo ofensivo, que são utilizados nas acções ofensivas em Inferioridade 

Numérica finalizadas com sucesso, das equipas que participaram no último 

campeonato da liga portuguesa de Andebol, em 2004/2005.  

 As variáveis foram seleccionadas de acordo com os objectivos 

pretendidos e definidos para este estudo. Como tal, apresentamos as 

seguintes: 
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Tipo de método ofensivo (TMO):  
 Segundo Garganta (1997), o observador deverá entender a forma como 

os jogadores duma equipa desenvolvem o processo ofensivo, desde o 

momento da aquisição ou recuperação da posse de bola, até ao momento de 

finalização ou perda da posse de bola. Serão tidos em conta três tipos de 

método ofensivo: 

Contra-ataque (CA): “É uma acção táctica que consiste em, logo após a 

recuperação da posse de bola, procurar alcançar o mais rápido possivél a 

baliza adversária, sem que o oponente tenha tempo para se organizar 

defensivamente”. (Ramos, 1982 in Garganta, 1997, p.213). A transição dos 

espaços defensivos para as zonas vitais de finalização é rápida, provocando 

desequilíbrios na defesa que a impossibilitam de se organizar, eficientemente, 

no seu método defensivo (Sánchez, 1992; Spate, 1992, Germain, 1997). 

Ataque rápido (AR): “A diferença entre este método e o contra-ataque 

reside no facto de que enquanto que no primeiro se assegura as condições 

mais favoráveis para preparar a fase de finalização antes da defesa contrária 

se organizar, no ataque rápido a fase de finalização é preparada já com a 

defesa adversária organizada” (Castelo, 1992 in Garganta, 1997, p.213). 

Ataque_organizado_(AO): É uma forma de ataque em que a fase de 

construção se revela mais demorada e elaborada e na qual a transição defesa-

ataque se processa com passes executados mais em largura do que em 

profundidade. (Garganta, 1997). Na mesma linha de pensamento Leitão (1998), 

afirma que a defesa está organizada pelo que a equipa adversária tem de 

realizar a transição das zonas defensivas para os espaços ofensivos de uma 

forma mais lenta. 
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Tipo de sistema de jogo ofensivo utilizado (TSJOU): Por sistema, 

entendemos a forma como os jogadores estão distribuídos em campo, ou seja, 

a sua colocação de base no terreno de jogo durante uma sequência ofensiva 

em inferioridade numérica. No presente estudo, o observador deverá ter em 

conta os seguintes sistemas:  

 

• Sistema 2:3 – sistema composto por dois jogadores na primeira linha 

(lateral esquerdo e lateral direito) e três jogadores na segunda linha de 

ataque (dois pontas e um pivot). 

 

• Sistema 3:2 sem pivot – sistema composto por três jogadores na 

primeira linha (dois laterais e um central) e dois jogadores na segunda 

linha de ataque (dois pontas).  

 

• Sistema 3:2 com pivot – neste sistema a equipa que ataca em IN, abdica 

de um ponta (esquerda ou direita) optando por ter um jogador pivot no 

interior da defesa. Temos assim três jogadores na primeira linha (dois 

laterais e um central) e dois jogadores na segunda linha de ataque 

(ponta esquerda ou ponta direita e pivot).   
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Zona de finalização da acção ofensiva (ZF):  
 Relativamente ao local de finalização das acções ofensivas, definimos 

as seguintes zonas: 

  

  

  

Legenda: 1 – 6m da zona central 

  2 – 9m 

  3 – 6m extremos 

  4 – 7m   

 
Resultado das acções ofensivas (RAO):  
 De acordo com Teixeira (2000), podemos classificar as sequências 

ofensivas finalizadas (quando ocorre remate) ou não finalizadas (quando não 

ocorre remate). A sequência ofensiva finalizada pode ter três desfechos 

possíveis: 

Êxito total (ET): quando a sequência ofensiva resulta em golo. 

Êxito parcial (EP): quando a sequência ofensiva é finalizada com remate 

enquadrado com a baliza sem resultar golo (por acção do guarda-redes, outro 

qualquer adversário ou por a bola embater nos postes ou trave). 

Sem êxito (SE): quando a sequência ofensiva termina com remate não 

enquadrado com a baliza, saindo a bola do espaço de jogo do sector ofensivo 

correspondente. 

Falhas técnicas (FT): refere-se às sequências ofensivas não finalizadas. 

Corresponde ao somatório do número de vezes que a equipa perde a posse de 

bola sem rematar à baliza adversária, por falhas regulamentares de 

manuseamento e controlo de bola. 

1 

3 

4 

2 
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Número de Passes (NP):   
 O passe consiste numa transmissão do móbil de jogo entre os 

elementos da mesma equipa na fase ofensiva (Garganta, 1997). Ou seja, o 

passe é a acção que permite estabelecer uma ligação entre dois ou mais 

elementos de uma equipa através da transmissão da bola. Apenas são 

contabilizadas as acções em que a bola é efectivamente transmitida a um 

elemento da mesma equipa. 

 
Tempo de realização do ataque (TRA):  
 Garganta (1997), considera como o período que medeia entre o inicio do 

processo ofensivo (primeiro contacto com a bola) e a sua conclusão através de 

remate enquadrado com a baliza. No nosso estudo esta variável é definida 

como período de tempo entre o inicio do processo ofensivo (momento em que 

se conquista a posse de bola) e a sua conclusão, i.e., perda da posse de bola 

com ou sem remate. 

 

Disciplina (DISC):  
 Somatório do número de minutos de uma equipa, em inferioridade 

numérica, resultante de sanções disciplinares (exclusões, desqualificações ou 

expulsões).  

 

4.5. Procedimento Estatísticos 
 

 Para a caracterização das variáveis em estudo, os procedimentos 

estatísticos usados foram a média e a percentagem. 

 

 
4.6. Fiabilidade da Observação 

 

 Para apurar a fiabilidade de observação para as variáveis em estudo, os 

jogos foram observados pela segunda vez, 8 dias após a primeira observação. 
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 A fiabilidade intra-observador foi apurada com base na relação 

percentual entre o número de acordos e desacordos registrados, segundo a 

fórmula utilizada por Bellack et al. (1966). 

 

 

 

 

 

 De acordo com a fórmula apresentada por Bellack et al. (1966), as 

observações podem ser consideradas fiáveis se o percentual de acordos não 

for inferior a 80% (Quadro 7). 

 

 

Quadro 7 – Percentagens de acordos intra-observador registadas para as variáveis em estudo.
 

 

Variável 
 

Fiabilidade intra-observador 
 

Tipo de método ofensivo 92% 

Tipo de sistema de jogo ofensivo 98% 

Zona de finalização da acção ofensiva  95% 

Resultado das acções ofensivas 100% 

Número de passes 87% 

Tempo de realização do ataque 85% 

Disciplina 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% acordos 
n.º acordos 

n.º de acordos +  n.º de desacordos 
X 100 
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4.7. Material Utilizado 
 

 Durante a observação, registo dos dados e posterior tratamento 

estatístico foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 Televisor Sony; 

 Videogravador Sony; 

 Cassetes de vídeo VHS TDK; 

 Computador Pessoal Compaq Evo N1020v; 

 Impressora Canon; 

 MS Office 2000; 
 Cronómetro digital; 

 Grelhas de observação e registo. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

V – Apresentação e discussão dos resultados 
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5. Apresentação e Discussão de Resultados 
 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados dos dados 

observados ao longo deste estudo. Optámos por este procedimento para 

auxiliar a interpretação e análise dos dados e a posterior comparação com 

dados provenientes de outros estudos. Na nossa perspectiva, esta organização 

facilita a detecção e compreensão das variáveis estudadas para a 

caracterização das acções ofensivas em inferioridade numérica (IN) que se 

enquadram em cada um dos diferentes métodos de jogo ofensivo utilizados. 

Assim, como podemos comprovar com a Quadro 8, a amostra do presente 

estudo constitui-se pela totalidade das acções ofensivas em IN das equipas em 

estudo (149). 

 
 

Quadro 8- Número total de Acções ofensivas em situação de IN.  

Total de Acções ofensivas em IN 149 

Média por jogo 7,45 

 

 

5.1 Métodos de Jogo Ofensivo: 
 Para Castelo (1994), o método de jogo exprime a forma geral de 

organização das acções dos jogadores (individuais e colectivas), 

estabelecendo princípios de circulação de colaboração no seio de um sistema 

de jogo previamente estabelecido. 

 

     

86%

5%
3%6%

CA Directo CA Apoiado At. Rápido At. Organizado

 
Figura 1 - Distribuição percentual dos métodos de jogo ofensivo utilizados nas sequências em IN. 
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Da análise de jogos por nós efectuada, como podemos verificar pela 

Figura 1, as equipas utilizam maioritariamente em IN o ataque organizado 

(86%) como método de jogo ofensivo preferencial, o contra ataque 9%, sendo 

contra-ataque directo (6%) e apoiado (3%), e o ataque rápido (5%) que é 

menos frequente quando as equipas atacam em IN. Estes dados estão de 

acordo com um estudo de Ramalho (2000) com valores de (90%) para o 

ataque organizado e (10%) para o contra-ataque, englobando este o contra-

ataque directo e o apoiado. Também Garcia (1994), num estudo realizado 

sobre o ataque em IN no jogo de Andebol, refere um valor de (20%) para a 

ocorrência do contra-ataque. 

Os valores do nosso estudo vão de encontro aos valores encontrados 

por estes  autores nos respectivos estudos. Em termos globais as equipas 

observadas efectuam poucas transições rápidas da sua defesa para a zona de 

finalização não tirando proveito da rápida transição no sentido de finalizar com 

a menor oposição possível. 

Ao utilizarem predominantemente o ataque organizado, as equipas 

optam por valorizar de uma forma especial a segurança das suas acções tendo 

como objectivo fundamental assegurar a posse de bola (Garcia, 1994; 

Constantini, 1998). 

Uma das preocupações deste trabalho é entender e caracterizar cada 

um dos métodos de jogo ofensivo em IN utilizado por equipas de alto nível. 

Como tal, achamos pertinente ver quais os métodos de jogo ofensivo onde se 

enquadram as acções ofensivas finalizadas com êxito total.  

80%

6%
7%

7%

AO CAD CAAp AR

 
Figura 2 - Distribuição percentual dos métodos de jogo ofensivo onde se enquadram as acções ofensivas em 
IN finalizadas com êxito total. 
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Como podemos verificar na Figura 2 , as equipas obtiveram 80% dos 

seus golos através do ataque organizado, marcando apenas 13% em contra-

ataque e em ataque rápido (7%). Se tivermos em conta que o que diferencia o 

ataque rápido do contra-ataque é apenas o facto da equipa adversária ter ou 

não recuperado defensivamente, não deixa de ser curioso que 20% golos são 

obtidos através destes dois métodos. Este facto vem reforçar a ideia de alguns 

autores (Cuesta, 1991; Czerwinski, 1993; Garcia, 1994; Rito, 1994), quando 

defendem a utilização do contra-ataque nestas situações. 

 

 

5.2. Utilização dos Sistemas de Jogo Ofensivo  
 

Pelo facto de ser notória a grande utilização do ataque organizado em 

relação aos outros métodos de jogo ofensivo, facto comprovado por vários 

estudos já referenciados, achamos conveniente tentar aclarar ideias em 

relação à forma como este método se desenvolve. No seguimento desta ideia, 

o que nos propomos fazer é uma análise dos diferentes sistemas de jogo que 

são utilizados neste processo. Como podemos verificar pela Figura 3, as 

equipas do nosso estudo utilizaram preferencialmente o sistema 3:2 sem pivot 

(54%), o sistema ofensivo 2:3 (33%) e com apenas 13% o sistema 3:2 com 

pivot. 

33%

54%

13%

2:3 3:2 s/pv 3:2 c/pv

 
 Figura 3 - Percentagem de utilização dos diferentes sistemas de jogo ofensivo em IN.  
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Podemos assim constatar no nosso estudo que nas equipas optam na 

maioria das sequências ofensivas em IN pelo sistema 3:2 sem pivot com 

valores de (54%), abdicando claramente do jogador na posição de pivot. As 

referências na literatura consultada no que se refere a esta variável em estudo 

foram as de Vilaça (2001) em que afirma no seu estudo, sobre desigualdade 

numérica em equipas seniores masculinas portuguesas de alto rendimento, 

que as equipas optam na maioria dos ataques em situação de IN pelo sistema 

3:2 sem pivot com valores de (62,9%). 

 

28%

60%

12%

2.3 3:2 s/pv 3:2 c/pv

 
Figura 4 - Distribuição percentual dos sistemas de jogo ofensivo onde se enquadram as acções ofensivas em 
IN finalizadas com êxito total. 

 

Como podemos verificar na Figura 4, as equipas obtiveram 60% dos seus 

golos através do sistema 3:2 sem pivot no ataque organizado em IN, marcando 

também 28% no sistema 2:3 e apenas 12% utilizando o sistema 3:2 com pivot. 

 

 

 

 

 

 



73 

5.3 Resultado da Finalização 
 

Neste capítulo analisaremos o resultado final de cada acção ofensiva em IN, 

ou seja, se termina com a marcação de golo - êxito total; se a bola é 

interceptada pelo guarda – redes, defesas ou se embate nos postes ou na 

trave – êxito parcial, se é finalizada com remate não enquadrado com a baliza 

ou desviado por um outro jogador – sem êxito, ou ainda se a acção ofensiva 

não chega a ser finalizada – não finalizada. 

 

40%

16%

24%

20%

Ex.Total Ex.Parcial Sem Ex. FT

 
Figura 5 - Resultado da finalização das acções ofensivas. (et- êxito total; ep- êxito parcial; se- sem êxito e ft– 
falha técnica) 

 

No que diz respeito às acções finalizadas, verifica-se que relativamente 

ao resultado das sequências ofensivas em IN, 40% das sequências observadas 

resultam em golo. As restantes são divididas por êxito parcial (16%), sem êxito 

(24%) e falhas técnicas (20%).  

Fazendo uma análise da eficiência ofensiva absoluta (EOA = número de 

golos/número de ataques x 100) do ataque em IN constata-se que a EOA nas 

sequências ofensivas em IN é de 36,24%.  

Os resultados por nós encontrados afastam-se um pouco dos resultados 

encontrados por Barbosa (1999) que refere no seu estudo ter encontrado 

valores para a EOA de 45% para as sequências em IN. 
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Mas por outro lado vão de encontro aos resultados apresentados nos 

estudos de Ramalho (2000) que encontrou para a EOA um valor de 34,5% para 

as sequências em IN e também de Silva (1998) que num estudo tendo como 

amostra os jogos iii Campeonato da Europa de Andebol Masculino apresenta 

valores médios de EOA de 34% nas sequências de IN. 

Em forma de síntese podemos referir que na situação de IN a EOA para 

as equipas em estudo está dentro dos valores encontrados estudos revistos. 

Quanto ao elevado número de falhas técnicas (20%) dos ataques em IN 

de certa forma compreende-se, pois há uma clara desvantagem do ataque 

devido às marcações individuais da defesa geralmente ao melhor jogador da 

equipa (Barbosa, 1999), que provoca nesta alguma tensão dando origem a 

falhas técnicas e faltas atacantes. 

Seco (1999), refere também que no Campeonato do Mundo de Seniores 

Masculinos  do Egipto 1999, 22,3% dos ataques foram perdidos por erros 

ofensivos. No ataque em IN, os jogadores têm que decidir mais rapidamente, 

num espaço mais limitado pela pressão do adversário, originando este facto um 

maior número de erros quer técnico-tácticos quer em termos de regulamento.  
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5.4. Zonas de Finalização 
 

Numa primeira fase analisaremos as zonas de finalização de uma forma 

global para podermos comparar os resultados obtidos pela nossa amostra com 

amostras de outros estudos. Posteriormente serão analisadas as mesmas 

zonas para cada um dos métodos de jogo ofensivo, por forma a que o 

processamento de cada um se torne mais claro para nós. 

 

81%

4%
5%

10%

6m centro 6m extremo 7m 9m

 
Figura 6- Zonas de finalização. 

 

Relativamente às zonas de finalização a zona dos 6m é a zona com 

maior ocorrência de finalização em IN ofensiva (85%), sendo 80% da zona 

central e 4% da zona dos extremos. Constata-se assim uma maior tendência 

de finalização de 2º linha.  

A finalização visa a obtenção do golo, utilizando a equipa para isso 

circulações rápidas de bola e jogadores no sentido de provocar desequilíbrios 

no sistema defensivo adversário, permitindo assim condições favoráveis de 

remate. Barbosa (1999) no seu estudo registou que as equipas finalizam os 

seus ataques em IN predominantemente da 2º linha com valores de 63% para 

2º linha e 37% para a 1º linha.  

Ramalho (2000) refere no seu estudo que em IN se privilegiam os 

remates de 2º linha, destacando-se os da zona central. Também Czerwinski 
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(1994), no seu estudo sobre o Campeonato Europeu de Andebol de 1994, 

verificou que 60% dos remates foram executados da 2º linha e 40% a partir da 

1º linha de ataque. O nosso estudo aproxima-se dos estudos destes autores 

com 85% de remates da 2º linha e 10% da 1º linha. 

Em forma de síntese podemos afirmar que as equipas do nosso estudo 

procuram finalizar os seus ataques em IN o mais próximo da baliza e tendo 

uma visão ampla da mesma, i.e., como diz Sanchéz (1991) com o maior ângulo 

possível de remate.  

31%

34%

11%

24%

6mC 6mE 7m 9m

 
Figura 7 - Distribuição percentual das zonas de finalização onde se enquadram as acções ofensivas em IN 
finalizadas com êxito total. 

 

Como podemos verificar na Figura 7, as equipas obtiveram 65% golos nos 6m 

sendo 34% na zonas dos extremos e 31% da zona central , os restantes golos 

foram conseguidos dos 9m (24%) e 11% na transformação de livres de 7m. Em 

IN, apesar da finalização com maior frequência ser a partir da 2º linha ofensiva 

, pelo facto de se encontrarem com menos um jogador no ataque, as equipas 

têm maior dificuldade para conseguir esse objectivo aumentando assim a 

ocorrência de finalização a partir da 1º linha de ataque o que a partida se 

traduz também num aumento do número de golos.  
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5.5. Número de Passes Efectuados 
O passe “é considerado o elemento fundamental básico de colaboração 

entre os jogadores da mesma equipa” (Castelo, 1996 : 280). Deste modo, o 

passe surge como a acção táctico-técnica essencial para a manutenção de 

posse de bola. 

Numa análise comparativa ao número de passes realizados em cada 

sequência ofensiva em IN, constata-se que em média foram utilizados um 

elevado número de passes (12,6), como podemos verificar no Quadro 9. 

 

 
Quadro 9- Número total de passes em situação de IN. 

 

Total de passes em IN  1870 

Média por ataque 12,6 

 

Estes valores resultam do facto do método de jogo mais utilizado pelas 

equipas do nosso estudo ter sido o ataque organizado como vimos 

anteriormente, pois segundo Garganta (1997), uma das características do 

ataque organizado é a realização de um elevado número de passes durante o 

processo ofensivo. 

O nosso estudo vai de encontro ao de Mortágua (1999) que verificou no 

seu estudo, sobre a organização da fase ofensiva em equipas seniores 

masculinas de alto nível portuguesas, que a maioria dos ataques em IN são 

realizados com mais de 5 passes.       

Verificamos que na situação de IN registam-se valores muito elevados 

de passes por sequência ofensiva, o que está de acordo com alguns estudos e 

com a opinião dos especialistas da modalidade. 

Esta situação resulta fundamentalmente de ataques com preocupações 

na segurança da transição da bola para o espaço de ataque, e na utilização de 

um elevado número de passes com o objectivo de permanecer o máximo de 

tempo possível no ataque permitindo a entrada do jogador excluído (Garcia, 

1994; Oliveira, 1995).  
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5.6. Tempo de Realização da Acção Ofensiva  
 

Consideramos pertinente estabelecer períodos de tempo e analisá-los, 

na tentativa de estabelecer uma relação  com todas as outras variáveis, no 

sentido de conseguirmos caracterizar o melhor possível cada Método de jogo . 

Desta forma, e analisando o Quadro 10, que se refere às acções ofensivas em 

IN desenvolvidas em ataque organizado, verificamos que o valor médio que as 

equipas do nosso estudo utiliza na realização do ataque em IN, ou seja, desde 

que entra em posse de bola até que perca a posse da mesma, é de 27,63”. 

Podemos também constatar que as equipas do nosso estudo estiveram em 

média 6’12” em ataque em IN por jogo. 
 

 
Quadro 10- tempo de realização do ataque em situação de IN. 

 

Tempo médio por jogo em IN  6’12’’ 

Média por ataque 27,63” 

 

Os valores médios elevados na situação de ataque em IN estão de 

acordo com a opinião de alguns autores (Sanchéz, 1991; Garcia, 1994; 

Barbosa, 1995; Oliveira, 1995; Barbosa, 1999) quando referem que o ataque 

nesta situações procura a manutenção da posse de bola o máximo de tempo 

possível no ataque , com o objectivo de evitar ataques do adversário em 

superioridade numérica. 

As equipas utilizam para isso um número elevado de passes, transições 

lentas defesa ataque e procura a falta no sentido de assegurar a máxima perca 

de tempo para permitir a entrada do jogador excluído (Garcia, 1994; Oliveira, 

1995). 

Também Barbosa (1995), no seu estudo com selecções no Campeonato 

da Europa de Andebol Masculino 1994, realizado em Portugal, refere que as 

equipas quando em IN, revelam uma preocupação geral na manutenção da 

posse de bola através de um elevado ritmo de circulação de bola e jogadores. 
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5.7. Disciplina 
 
 De acordo com as características da defesa moderna, e 

consequentemente das alterações ao jogo, Aubert (1992) refere que o Andebol 

é um desporto de luta, de contactos pronunciados muito duros, caracterizado 

por uma grande velocidade de execução, e uma entrega física total, uma 

libertação explosiva da força nos remates. 

  

 Estas características do jogo de Andebol, podem muitas das vezes, 

como já referimos, dar lugar à aplicação de sanções. Assim como podemos 

constatar no Quadro 11, no nosso estudo houveram 93 exclusões nos dez 

jogos que constitui a nossa amostra, o que faz uma média de 5 exclusões por 

jogo, que se traduz em 10 minutos de jogo, ou seja 16,6% do encontro. 
 

 
Quadro 11- número médio de exclusões por jogo 

 

Total 93 

Média 5 

 
 

Estes resultados estão de acordo com os resultados apresentados 

Aguilar (1998), onde constatou em 33 jogos (7 da Liga Asobal 96/97, 4 de 

competições europeias de clubes da mesma temporada e 22 partidas do 

Campeonato do Mundo do Japão 97), que existiram 229 exclusões, 

apresentando uma média de 6,9 exclusões por jogo. Da totalidade das 

exclusões só 218 provocaram desigualdade numérica, o que supõe jogar cerca 

de 13,2 minutos de jogo nesta situação, ou seja 22% do tempo total de uma 

partida. 

 Juan de Dios Roman (1998), após analisar os dados estatísticos do XI 

Campeonato do Mundo de Juniores Masculinos, realizado na Turquia em 1997, 

revelou que se verificaram 363 exclusões em 81 encontros, o que indica uma 

média de 4,5 exclusões por equipa, pressupondo 18 minutos de jogo em 

desigualdade numérica. 
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Os resultado encontrados no nosso estudo vão ao encontro de alguns 

estudos, acerca das situações de desigualdade numérica, onde constataram 

que as equipas passam cerca de 1/6 do tempo de jogo nessas situações 

(Garcia, 1994; Correia,1997; Aguilar,1998; Anti,1999 ; Silva, 1999).   

  

 
Quadro 12- tempo médio de exclusão por parte 

 

1º Parte 2,7’ 

2º Parte 6,6’ 

 

Encontramos também no nosso estudo, como podemos verificar no 

Quadro 12, que as exlusões se dão maioritariamente na segunda parte dos 

jogos. Isto tem uma explicação lógica porque é na segunda parte que os 

jogadores acusam mais a fadiga e onde se decide o resultado final dos 

encontros.  Estes resultados estão de acordo com a opinião de Anti (1999), 

quando refere que as exclusões ocorrem em maior número, no último quarto de 

hora de jogo (60%), e particularmente nos cinco minutos finais.
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6. Conclusões 
 

Para encerrar este estudo, baseados nas análise efectuadas, 

pretendemos deixar algumas considerações sobre aquilo que nos parece 

importante reter, acerca das acções ofensivas em inferioridade numérica (IN) 

realizadas pelas equipas de alto rendimento presentes no iii Campeonato da 

Liga Portuguesa de Andebol realizado em 2004/05. A reflexão sobre os 

resultados encontrados será realizada em função dos objectivos e hipóteses 

previamente expostos. Assim sendo, concluímos que: 

 

1. Nos jogos observados, as equipas utilizam maioritariamente o ataque 

organizado (86%) como método ofensivo em Ataque em IN. A hipótese um foi 

confirmada. 

 

2. Nos jogos observados no nosso estudo, as equipas utilizam 

maioritariamente a zona dos 6m como zona preferencial de finalização nas 

acções ofensivas em IN. Confirma-se a hipótese dois.  

 

3. As equipas obtêm uma percentagem superior nas acções ofensivas 

finalizadas com êxito total em ataque organizado (80%) , em relação às acções 

finalizadas com êxito total em ataque rápido (7%) e contra-ataque (13%). A 

hipótese três foi confirmada em relação aos três métodos de jogo ofensivo. 

 

4. As equipas utilizam nas acções de ataque organizado em IN um elevado 

número de passes. Neste tipo de acções realizam em média 12,6 passes. A 

hipótese quatro confirma-se em relação ao elevado número de passes. 

 

5. As equipas utilizam nas acções de ataque organizado em IN um elevado 

tempo de ataque. Neste tipo de acções realizam em média 27,63 segundos. A 

hipótese cinco confirma-se. 
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 O estudo analítico de qualquer variável origina explicações muito vagas 

e pouco precisas. As zonas onde se iniciam e finalizam as acções ofensivas, 

bem como o resultado da sua finalização, o número de passes efectuados e o 

tempo de realização do ataque, são indicadores auxiliares para a compreensão 

do desenvolvimento das acções ofensivas. Estas variáveis devem ser 

analisadas sob um ponto de vista global na leitura do jogo, pois elas são 

interdependentes e indissociáveis. Para uma melhor caracterização dos 

diferentes métodos de jogo ofensivo, iremos apresentar uma análise conjunta 

destes indicadores para cada método utilizado por cada selecção. 

 

 
Ataque Organizado 

 

Dos 54 golos obtidos em IN, 43 são através deste método ofensivo. As 

equipas jogam em ataque organizado em 86% das suas acções ofensivas em 

IN. Dentro destas acções, verificamos que as equipas de alto nível o fazem 

variando com maior frequência os sistemas de jogo ofensivo utilizados. Neste 

contexto, as equipas em estudo na realidade não variam muito a sua forma de 

atacar. Verificamos que as equipas apesar de utilizar maioritariamente o 3:2 

sem pivot, também utilizam frequentemente o 2:3 como sistema alternativo. 

São ainda registadas jogadas em menor número em 3:2 com pivot. Estas 

acções são finalizadas preferencialmente aos 6m na zona central.  

 

Contra-ataque 
 

Apenas 7 golos foram alcançados pelas equipas através deste método 

ofensivo, o que corresponde a 13% dos golos conseguidos em situações de IN. 

A equipas jogam em contra-ataque em 9% das suas acções ofensivas em IN, 

sendo 6% de contra-ataque directo e 3% de contra ataque apoiado. 
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Ataque rápido 
 

Dos 54 golos obtidos em IN pelas equipas do nosso estudo, 4 foram 

através do ataque rápido. o que corresponde a 7% dos golos conseguidos em 

situações de IN. A equipas jogam em ataque rápido em 5% das suas acções 

ofensivas em IN. 
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7. Sugestões para Futuros Estudos 
 

Na elaboração deste estudo constatámos a possibilidade e a 

necessidade de efectuar outros tipos de análises, porventura mais completos, 

pelo que considerámos pertinente deixar neste espaço sugestões para futuros 

estudos dentro desta área:  

• Analisar não só as diversas variáveis para cada método de jogo 

ofensivo, mas também para os diferentes sistemas de jogo ofensivo. 

• Realizar o mesmo tipo de estudo, observando os dados de apenas 

uma equipa ao longo de toda a competição.  

 

Verificar se os dados alcançados para cada variável, variam se o 

resultado do jogo é favorável ou desfavorável à equipa em estudo. 
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