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Resumo 
 

O objectivo primordial deste trabalho é analisar as características 

técnico-tácticas ofensivas dos atletas em estudo, relacionando-as com a 

posição que ocupam no jogo, realçando deste modo o que de melhor estes 

atletas possuem.  

A amostra do estudo será constituída pelos atletas Luís Bogas e Georgy 

Zaikin, representando o A.B.C. de Braga e S.L. Benfica respectivamente, 

pertencentes à Liga Profissional de Andebol e ocupando a posição específica 

de Lateral – Esquerdo.  

Foi feita a observação dos 4 jogos referentes à final dos playoffs da liga 

profissional na época 2007/2008. 

 O visionamento dos jogos através de vídeo permitiu a observação de 

várias variáveis, tais como: Acções de 1x1, Acções 2x2, Assistências, 

Cruzamentos, Remate, Trocas de Posto Especifico e Perdas de Bola/Falha 

Técnica.  

A principal conclusão deste estudo, demonstra que os atletas observados 

possuem características técnico–tácticas semelhantes às do atleta de elite 

(lateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ANDEBOL; TENDENCIAS EVOLUTIVAS; ATLETA DE 

ELITE; LATERAL; LUÍS BOGAS; GEORGY ZAIKIN. 
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Abstract 
 

This work main purpose is to analyse the technical and tactical attack 

characteristic of the players in study, relating it with their game position, 

enhancing the player's best qualities. 

  The athletes Luis Bogas and Georgy Zaikin, representing ABC de Braga 

and S.L. Benfica respectively, are this study sample. The teams compete in the 

Portuguese Professional Handball Championship, the players specific position 

is Left back. 

The 4 games referring to the professional championship playoffs finals of 

2007/2008 season were observed. 

  The observation through video allowed to notice several variables such 

as: 1 x 1 actions, 2 x 2 actions, assistance, crossing, shot, specific position 

changes, ball losses/technical faults. 

 The main conclusion of this study show that athletes have observed 

technical and tactical characteristics similar to elite athletes (lateral). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEY WORDS: HANDBALL, EVOLUTIONARY TRENDS; ELITE ATHLETE; 

LEFT BACK; LUÍS BOGAS; GEORGY ZAIKIN.
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1. Âmbito e pertinência do estudo  

 

 Desde há muito tempo que o desporto tem que ser visto e encarado 

como um todo, que sofre influências não só pelas mudanças gerais da 

sociedade, como também pelo desenvolvimento económico.  

 O que significa que cada vez mais as federações e os clubes precisam 

de se mostrar abertos e capazes de se adaptar de forma especifica a essas 

mesmas mudanças.  

 Como refere Pires (2004), o desporto é hoje um instrumento a ser 

utilizado de forma racional e coerente em matéria de políticas públicas. Deve 

ser considerado como um veículo de promoção da economia dos países, das 

regiões e das próprias cidades. Ao ser uma das grandes instituições do século 

XX, consegue, cada vez mais, e com maior intensidade, cativar o interesse das 

populações.  

 Em Maio de 2005, foi realizado um estudo no âmbito do “Financiamento 

do sistema desportivo”, que nos dá a conhecer que num lapso de 7 anos a 

modalidade de Andebol conseguiu aumentar o seu número de praticantes em 

57%. Muito em parte pela espectacularidade do jogo e pela sua dinâmica o que 

eleva em muito o nível da modalidade 

 Com o aumento da velocidade de jogo o corpo tem de se modelar para 

esse mesmo tipo de jogo, isto é, um jogador de andebol deverá ter as 

seguintes características, ser alto, ser tonificado muscularmente, ter uma boa 

relação peso/altura, ter uma boa envergadura, ter grande diâmetro palmar, terá 

que ser um atleta rápido, potente com capacidade energética que lhe permita 

manter uma boa intensidade no jogo. 

 Actualmente, para se praticar Andebol ao mais alto nível são 

necessárias um conjunto de qualidades, que à uns anos atrás não estariam tão 

vincadas (qualidades antropométricas, físicas, técnicas, tácticas ou 

comportamentais). 

 O tema do trabalho em estudo não é de todo original, pois já existem 

estudos comparativos entre atletas da mesma modalidade, contudo entre estes 

dois atletas não existe.  
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2. Objectivos  

 

 O objectivo primordial deste estudo é analisar as características técnico-

tácticas ofensivas de cada atleta, relacionando-as com a posição que ocupam 

no jogo, realçando deste modo o que de melhor estes atletas possuem.  

 Face aos objectivos propostos para este estudo, as principais hipóteses 

a testar são as seguintes:  

 H0 » A comparação efectuada demonstra que o atleta Luís Bogas 

possui características técnico-tácticas que se aproximam mais do atleta de 

elite; 

 H1 » A comparação efectuada demonstra que o atleta Georgy Zaikin 

possui características técnico-tácticas que se aproximam mais do atleta de 

elite; 

 H2 » A comparação efectuada demonstra que nenhum dos atletas 

observados possui características técnico-tacticas semelhantes às do atleta de 

elite; 

 H3 » A comparação efectuada demonstra que os atletas observados 

possuem características técnico-tacticas semelhantes às do atleta de elite.  

 Assim, através da exposição destas hipóteses tencionamos comparar e 

relacionar as características técnico-tácticas de dois dos melhores atletas da 

liga profissional na posição de lateral, com o arquétipo do atleta de elite nessa 

mesma posição. 

 

3. Estrutura do trabalho  

 

 O presente estudo está dividido em duas partes fundamentais. Na 

primeira, pretendemos recolher o máximo de informação e conhecimento actual 

que esteja relacionado com o tema em questão, através de uma revisão 

bibliográfica; na segunda parte, analisaremos as características de cada atleta, 

através da apresentação e discussão dos resultados. 
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1. História do Andebol  

 

 O Andebol é considerado um desporto muito jovem, apesar de as suas 

origens estarem presentes na antiguidade. Alguns milénios antes da Era de 

Cristo, no Egipto, na China, no Japão e na Índia foram encontrados vestígios 

de jogos, que se jogavam com objectos arredondados (semelhantes aquilo que 

se viria a chamar de bola).  

 Assim, na antiga Grécia já se praticava um jogo de bola com mão, 

conhecido por “Jogo da Ucrânia”. Este jogo foi descrito por Homero na 

Odisseia e mais tarde em 1926, descoberto em Atenas num magnífico baixo-

relevo que deve datar de 600 ac. Durante a Idade Media, os jogos de bola com 

a mão continuaram a ser praticados, principalmente nas cortes, e foram 

baptizados pelos trovadores como “Os primeiros Jogos de Verão”. 

 Em 1882, aparece na Checoslováquia um jogo de bola com muitas 

analogias com o Andebol de 7. Este jogo, criado e divulgado por Joseph 

Klenker, Inspector de Educação Física, e posteriormente codificado porque, 

tinha balizas com 2 metros de largura e 2,40 metros de altura e área de baliza 

com 2 metros de raio e dimensões de campo sensivelmente iguais. Este, ainda 

hoje é designado naqueles países (Republica Checa e Eslováquia), por 

Hazena.  

 Nos finais do século passado, em 1890, Konrad Koch, professor de 

ginástica criou um jogo denominado por Raffballspield, com características 

muito semelhantes às do Andebol.  

 Em 1900, outro dos seus criadores, senhor Maximilian Heiser, observou 

na Dinamarca, uma actividade designada por Handball Danish (“Haanbold”), 

concebido por Holger Nielson, director de uma escola, que tentou encontrar um 

jogo para substituir o Futebol, que segundo ele partia muitos vidros. Assim, 

para existir um maior controlo da bola propôs que se jogasse com as mãos. 

 As primeiras regras deste jogo foram publicadas em 1906. A área de 

jogo tinha 45 metros de comprimento por 30 metros de largura, 11 a 16 

pessoas eram as recomendadas para jogar em cada equipa e só ao guarda-
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redes era permitido jogar com os pés, pois os restantes jogadores tinham que 

lançar a bola com as mãos. Puxar o oponente era permitido para o fazer perder 

a bola e também era permitido ao jogador (com bola) correr com a bola nas 

mãos até à linha de golo, como acontece no Râguebi. 

 Contudo, sabe-se que um dos seus inventores, o capitão Call Schellenz, 

de nacionalidade alemã, numa viagem ao Uruguai, em 1911, conheceu um 

jogo muito popular naquele país, o balón, que tinha surgido através do senhor 

Alberto Valetta.  

 Em 1913, na Bélgica, no curso normal provincial de Educação Física da 

província de Liège, o professor Lucien Dehoux apresentou o “Andebol das três 

casas”, que depressa se expandiu, chegando, entre 1915 e 1918 organizarem-

se campeonatos.  

 Em plena guerra mundial, em 1915, apareceu na Alemanha um novo 

jogo de equipa, o “Torball”, imaginado pelo professor de ginástica feminina 

Wasc Heiser, que jogava com as duas alunas nas áleas de uma das principais 

avenidas de Berlim. Entre 1917 e 1919 Carl Schelenz e depois Carl Diem, 

interessaram-se por este jogo e adaptaram-no para os rapazes. Carl Schelenz 

foi responsável pela codificação das regras de Andebol. Assim, o campo 

aumenta, o número de jogadores é fixado em 11, a área passa a medir 11 

metros e a baliza semelhante à do futebol. A bola utilizada era de Voleibol ou 

de futebol e no contexto de jogo introduz-se a corrida em drible e a luta pela 

posse da bola o que deu um carácter mais dinâmico e espectacular ao jogo. 

 Segundo os Uruguaios, o Andebol tinha entrado na Europa, através de 

alguns marinheiros pertencentes a vários navios, detidos no porto de 

Montevideu. Ao iniciarem-se as hostilidades da Primeira Guerra Mundial e 

internados em campos de concentração, estes marinheiros eram praticantes 

entusiastas da Educação Física e ao tomarem contacto com o Balon, desde 

logo se entusiasmaram. Mais tarde, ao serem repatriados, teriam difundido 

aquele jogo, e teria sido então Carl Schelenz o autor da compilação das suas 

regras, o que deu origem à suposição de terem sido os alemães os criadores 

do Andebol. 
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1.1. Andebol em Portugal  

 

 Muito antes do Andebol ser divulgado em Portugal, na cidade do Porto 

existia um jogo muito semelhante, denominado por Malheiral, nome que se 

deve ao facto do seu criador ter sido o professor de Educação Física Porfírio 

Malheiro.   

  Contudo, o Andebol foi introduzido por Armando Tshop. O entusiasmo 

criado no Porto pela modalidade levou-o a publicar em Novembro de 1929 as 

regras da modalidade no já extinto jornal “Os Sports”. Ele foi o principal 

responsável e o verdadeiro “suporter” pelo lançamento da modalidade no 

nosso país. 

 A 31 de Janeiro de 1931 dá-se a apresentação oficial do Andebol na 

cidade do Porto, como número de abertura dum programa desportivo 

organizado pela Casa dos Jornalistas, em que se defrontaram o Futebol Clube 

do Porto e “Os Sports”, empatando a zero. Neste mesmo ano é criada a 

Associação de Andebol de Lisboa (A.A.L.), mais precisamente a 30 de 

Novembro, sendo sócios fundadores o Atlético Clube Lisboense, ”Os Treze” e o 

Grupo Desportivo da Academia de Lisboa. 

 No ano seguinte, em 1932, é fundada a Associação de Andebol do Porto 

(A.A.P.), sendo sócios fundadores o clube Desportivo do Porto, Clube Fluvial 

Portuense, Clube Desportivo Nun’ Alvares Pereira, Estrelas e Vigorosa Sport, 

Futebol Clube do Porto, Porto Atlético Clube, Sport Clube do Porto, Sport 

Progresso, Sporting Clube Araújo e Vilanovense Futebol Clube. 

 O Andebol de 11, pela sua beleza suplantava o Futebol, pela precisão 

dos seus passes e pela força e localização dos remates à baliza. Abriu a 

rivalidade Lisboa - Porto e estes encontros disputavam-se anualmente nas 

duas cidades. O seleccionador da equipa de Lisboa era Acácio Rosa e o 

seleccionador do Porto era Alves Teixeira. 

 Numa visita a Lisboa, em 1937, o cruzador alemão Graft Spie e a sua 

equipa, (da qual faziam parte vários jogadores de grande categoria), 
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considerado na época o melhor jogador do mundo, fez vários jogos com 

equipas de clubes lisboetas, onde se viu pela primeira vez o aproveitamento 

dos três passos, o remate em corrida e a mudança de mão portadora da bola, 

coisa que até então os nossos árbitros não permitiam, por deficiente 

interpretação das regras. 

 Por acção conjunta das Associações de Lisboa, Porto e Coimbra, em 

Maio de 1938, é fundada a Federação Portuguesa de Andebol (F.P.A.), surgiu 

como corolário de um primeiro e decisivo arranque das referidas Associações, 

tornando realidade, a nível nacional, a definitiva oficialização do nosso 

Andebol. Em 1976 Portugal vence o grupo “C”. 

� 1990 Portugal vence a 1º Taça Latina. 

� 1992 Os juniores Portugueses sagram-se CAMPEÕES DA EUROPA. 

� ABC finalista vencido da Taça dos Campeões Europeus. 

� 1994 Portugal é o organizador do 1º Campeonato da Europa em 

Seniores, em que a Suécia é a vencedora, Rússia fica em 2º. 

� 1995 Portugal é 3º no Mundial de juniores, na Argentina. 

� 2000 Portugal é /º no Campeonato da Europa de Seniores, na Croácia. 

� 2003 Portugal organiza Campeonato do Mundo, no qual a Croácia se 

sagrou campeã, batendo na final a Alemanha 

 

2. Caracterização do Andebol  

 

 O Andebol é um Jogo Desportivo Colectivo praticado por duas equipas, 

cada uma delas constituída por 14 jogadores: 7 efectivos e 7 suplentes, 

variando conforme o regulamento da competição, sendo que em campo um 

deles é guarda-redes.  

 O objectivo do jogo é introduzir a bola na baliza adversária, isto é, fazer 

golo e evitar que a equipa contrária introduza a bola na nossa baliza, vencendo 

a equipa que no final do jogo tiver obtido o maior número de golos, no entanto 

são admitidos empates. 
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 O Andebol pode ser definido como um desporto sociomotor de oposição-

colaboração, pois os jogadores interagem com os companheiros da mesma 

equipa para alcançarem objectivos comuns e contra actuam com os 

adversários para evitarem que eles consigam os seus próprios objectivos. Isto 

requer do jogador uma série de habilidades preceptivas que deverá dirigir a sua 

atenção a aspectos relevantes para o desenvolvimento do jogo como as suas 

possíveis intervenções, as dos companheiros, a dos adversários e dos espaços 

livres do jogo. 

 As “lutas e duelos” constantes que se produzem no jogo de Andebol, 

geralmente devem-se à procura da posse e controlo de bola e à procura dos 

espaços livres. Tudo isto decorre debaixo de uma pressão constante do tempo 

de jogo daí que, a lógica interna vá ser influenciada pelos factores do espaço e 

do tempo. 

 Segundo, Roman Seco (2006), o Andebol encontra-se num período de 

interesse evidente, e consequentemente onde as possibilidades de 

desenvolvimento em muitos âmbitos aumentam. 

 

3. Tendências Evolutivas do Andebol  

 

 O jogo de andebol, enquanto Jogo Desportivo Colectivo (JDC), 

estabelece constantes situações de colaboração e de oposição com os demais 

intervenientes. Neste sentido, ao jogador de andebol é solicitado um amplo 

domínio das técnicas específicas, sempre de uma forma bastante flexível, já 

que o jogo possui fundamentalmente um carácter táctico (Cunha, 1998).   

 A evolução do Andebol tem sido influenciada, nos últimos anos, pelas 

constantes mudanças ao nível das concepções de jogo. Segundo Cunha 

(1992), podemos destrinçar dois tipos de jogo: posicional, que se caracteriza 

pela realização de acções de certa forma estereotipadas e rígidas; e um outro 

mais actual, onde o dinamismo das acções e a criatividade dos jogadores 

desempenham uma função fundamental no sistema táctico da equipa. 
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 Por sua vez, Czerwinski (1994) define dois tipos de jogo para o jogador 

que ataca: 

� Uniposicional, na qual os jogadores não trocam de lugares; 

� Multiposicional, em que os jogadores trocam, com alguma 

frequência, de posição. 

 

 No andebol posicional, a força física é uma das características mais 

marcantes, principalmente no que se refere aos aspectos da defesa (a 

exemplo, destaca-se a defesa em bloco – muro - protagonizada em Montreal 

pela então União Soviética). 

 Ao longo do processo de evolução do andebol, a técnica individual 

assumiu sempre um papel determinante uma vez que passou a existir uma 

maior eficácia quer nas acções defensivas, quer nas ofensivas (Borges, 1996). 

 Actualmente, o jogo de andebol baseia-se na luta de 1x1, a partir de 

acções conjuntas entre dois e três jogadores, integradas sempre num processo 

colectivo. Daqui, podemos verificar que cada jogador tem a responsabilidade e 

a possibilidade de analisar e decidir sobre as situações de jogo em que 

participa. 

 No entanto, torna-se imprescindível que as capacidades dos jogadores 

estejam orientadas segundo as concepções actuais do jogo. Desta forma, 

podemos facilmente constatar as mudanças que o andebol sofreu ao longo da 

sua existência, mudanças essas não só regulamentares mas também relativas 

a aspectos técnicos e tácticos. 

 O momento decisivo e que marcou o desenvolvimento do andebol 

actual, teve lugar nos Jogos Olímpicos de Munique – 1972, no qual a 

modalidade adquiriu um lugar permanente dentro de todas as disciplinas 

olímpicas. 

 Nesta década (de 70), os jogadores especializavam-se de acordo com o 

lugar que ocupavam dentro do terreno de jogo, pelo que se verificou um 

incremento da qualidade nas capacidades técnicas dos mesmos. Este facto 
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conduziu a que os sistemas defensivos recuassem para junto das suas áreas 

de baliza, o que consequentemente acarretou um aumento da procura de 

jogadores de grande estatura, envergadura e peso (Cunha, 1996). 

 No que concerne à década de 80, o autor salienta a ocorrência de 

diversas alterações às regras de jogo devido, fundamentalmente, à excessiva 

agressividade, dureza e brutalidade que caracterizava a defesa de então. 

 Relativamente aos anos 90, o jogo tornou-se menos violento e os 

jogadores estavam mais protegidos pelas leis do jogo. Verificou-se uma maior 

espectacularidade e beleza do jogo devido à evolução dos atletas no plano 

técnico e táctico, bem como às características dos pisos que protegem os 

atletas nas quedas. Consequentemente, o número de ataques concretizados 

em golos também aumentou, denotando-se uma melhoria significativa do treino 

(Cunha, 1996). 

 O Comité Olímpico Espanhol (1996) a partir das observações e análises 

realizadas em vários Campeonatos do Mundo destacou as tendências futuras 

do jogo de andebol e definiu os principais aspectos dessa evolução: 

• Organizações defensivas em duas linhas e com claras actuações em 

profundidade; 

• Aumento das soluções defensivas colectivas nas situações de 

superioridade numérica (5+1; 4+2; 3+3; defesa individual a meio 

campo); 

• Melhoria da relação entre a segunda e a terceira onda do contra ataque; 

• Aumento na utilização do jogo com dois pivots como sistema habitual, 

tanto a partir da formação do ataque 2:4 como 3:3; 

• Maior utilização dos meios tácticos específicos do jogo com pivots (jogar 

com e para os pivots); 

• Aumento da qualidade e quantidade de remates, especialmente em 

apoio, devido ao factor surpresa que ele suscita; 

• Aumento do jogo sem bola pelos jogadores; 

• Aumento do tipo de trajectórias utilizadas pelos jogadores. 
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 As perspectivas de futuro do jogo de andebol, segundo o mesmo 

Comité, serão as seguintes: 

• Aumento da velocidade do jogo de ataque; 

• Novos perfis qualitativos da táctica individual defensiva; 

• Melhores interpretações das regras de jogo por parte da arbitragem; 

• Estratégias defensivas menos estanques, mais flexíveis; 

• Evolução das qualidades técnicas nas acções individuais; 

• Aumento da importância do jogo para e com os pivots; 

• O guarda redes assume um papel cada vez mais decisivo; 

• Grande mobilidade no jogo de ataque dificultando a tarefa da defesa. 

 

4. Atleta de Elite – Lateral (1ª Linha)  

 

 Com a evolução do Andebol começou-se a exigir determinadas 

qualidades, que até então não estavam tão presentes num Atleta de Elite, onde 

podemos destacar as particularidades físicas, técnico-tácticas, psicológicas e 

até perceptivas. Como consequência imediata deste progresso da técnica 

individual, verificou-se uma maior eficácia nas duas fases ofensivas (ataque 

rápido e ataque organizado) e nas acções defensivas (Oliveira, 1996).  

 Isto porque o jogador de elite é aquele que possui um “conhecimento 

adequado do jogo de tal forma que, pelas suas acções integradas no todo 

colectivo, seja facilitado o processo ofensivo e defensivo” (Serafim, 1996). 

 Para Vucinic (1989), o jogador do futuro deverá pensar rápido e 

eficazmente e deverá, também, saber jogar bem o 1x1 por causa das defesas 

muito agressivas e abertas. 

 Polkrayac (1989), pressupõe que o jogador deverá dominar várias fintas 

ao mesmo tempo, ou seja, realizar várias acções em simultâneo. Refere, 

também, que a finta é um elemento muito apreciado e revela-se num atleta 

inteligente, criativo e imaginativo. 

 

 



 O atleta de elite deverá ter mais do que três trajectórias, podendo ir até 

sete:  

 

 Em 1992, Cunha & Liberato

consideraram que as 

possuir no ataque são:  

� Jogo sem bola. 

� Interpretações das novas regras.

� Remate em zonas inabituais.

� Trajectórias com e sem bola inabituais.

� Fintas antes e depois de receber a bola.

� Explorar (subjugar) a organi

� Utilização do drible.

� Aumentar o tempo de ataque quando não se está a finalizar com 

sucesso. 

 

 Podemos considerar outras características para além das que já foram 

mencionadas que começam a ser 

(1989), “... é importante que os atletas dominem os apoios e respectivas 

mudanças de direcção, que saibam rematar ao 1º, 2º, e 3º apoio. O atleta que 

remata somente ao 3º apoio, pertence ao Andebol tradicional que, não tem 

qualquer futuro face às defesas agressiv

 Para Bayer, 1987, citado por Fidalgo, P em 2000, o

Nível, no que diz respeito ao 

uma velocidade de execução muito rápida e conjuga essa velocidade com a 

força para lhe permitir efectuar lançamentos potentes ou saltar mais alto 

(Potência = Velocidade x Força). 
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O atleta de elite deverá ter mais do que três trajectórias, podendo ir até 

 

 

 

 

Figura 1 - Trajectória do Atleta de Elite

 

Cunha & Liberato, com a evolução da modalidade 

consideraram que as características fundamentais que um 

 

Interpretações das novas regras. 

Remate em zonas inabituais. 

Trajectórias com e sem bola inabituais. 

Fintas antes e depois de receber a bola. 

Explorar (subjugar) a organização defensiva. 

Utilização do drible. 

Aumentar o tempo de ataque quando não se está a finalizar com 

Podemos considerar outras características para além das que já foram 

começam a ser alvo de reflexão, como afirmou 

“... é importante que os atletas dominem os apoios e respectivas 

mudanças de direcção, que saibam rematar ao 1º, 2º, e 3º apoio. O atleta que 

remata somente ao 3º apoio, pertence ao Andebol tradicional que, não tem 

qualquer futuro face às defesas agressivas (defesa perto do atacante).

Para Bayer, 1987, citado por Fidalgo, P em 2000, o jogador de Alto 

que diz respeito ao aspecto atlético é rápido e potente, isto é, possui 

uma velocidade de execução muito rápida e conjuga essa velocidade com a 

rça para lhe permitir efectuar lançamentos potentes ou saltar mais alto 

cidade x Força).  
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O atleta de elite deverá ter mais do que três trajectórias, podendo ir até 

Trajectória do Atleta de Elite 

, com a evolução da modalidade 

 jogador deve 

Aumentar o tempo de ataque quando não se está a finalizar com 

Podemos considerar outras características para além das que já foram 

como afirmou Horvat 

“... é importante que os atletas dominem os apoios e respectivas 

mudanças de direcção, que saibam rematar ao 1º, 2º, e 3º apoio. O atleta que 

remata somente ao 3º apoio, pertence ao Andebol tradicional que, não tem 

as (defesa perto do atacante).” 

jogador de Alto 

aspecto atlético é rápido e potente, isto é, possui 

uma velocidade de execução muito rápida e conjuga essa velocidade com a 

rça para lhe permitir efectuar lançamentos potentes ou saltar mais alto 
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 Bayer (1987), refere também que o jogador de Andebol de nível 

internacional deve ser alto e forte. A altura é um factor hereditário e é 

considerado um elemento importante para o triunfo no “Andebol Moderno”. A 

média de altura dos Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos ultrapassa 

sempre o 1,80 m. 

 Como já foi dito anteriormente um jogador de andebol deve possuir uma 

série de características, entre elas estão presentes as antropométricas onde 

podemos destacar o peso e altura como as mais importantes, contudo também 

existem factores morfológicos a ter em conta, tais como:  

• Envergadura: Esta qualidade influência na potência de remate. 

• Diâmetro palmar: Esta qualidade facilita a pega da bola, logo, beneficia o 

seu manejo. 

  

 Segundo Fidalgo, P. (2000), “as características de um jogador de alto 

nível não se limitam apenas a qualidades técnico-tácticas e a qualidade físicas, 

mas também, a qualidades psicológicas e comportamentais. As atitudes 

comportamentais de um atleta na competição de alto nível são decisivas. Os 

factores psicológicos têm uma importância crescente na competição de alto 

nível, pois esta está cada vez mais sujeita a pressões de vária ordem 

(económica, política, social, etc.).” 

  

 Para Cunha, A. (1989), o jogador do futuro, será cada vez mais 

autónomo, inteligente e rigoroso nas acções a desenvolver, quer no âmbito 

individual, quer no âmbito colectivo, contudo a inteligência referida, depende de 

dois factores: 

� Uma actividade perceptiva muito desenvolvida. 

� Uma “cultura Andebolistica” rica, isto é, o atleta teve a possibilidade de 

viver numerosas experiências, contactar com variadas situações 

complexas onde lhe foi possível compreende-las, para mais tarde, 

quando necessário, as poder resolver. 

 

 É importante referir que paralelamente as características ditas atrás 

estão também as componentes psicológicas que caracterizam um jogador de 

Elite, para Bayer (1987), são elas:  
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� É muito combativo , isto é, deseja impor-se ao adversário. É capaz de 

assumir a sua responsabilidade e tem particularmente desenvolvida a 

sua ânsia de triunfo. 

� Domina as suas emoções , isto é, as suas reacções dentro do terreno de 

jogo produzem-se sempre com energia, no entanto o atletas controla 

sempre estas reacções, para que elas sejam sempre utilizadas para 

benefício do atleta e nunca em seu prejuízo.  

� Está muito motivado . Esta qualidade é fundamental, uma vez que sem 

um elevado nível de aspiração não é possível alcançar bons resultados 

desportivos. 

 

 Em 1989, Vucinic, avança com a existência de quatro razões para o 

Andebolista de futuro ter sucesso: 

� Inteligência activa. 

� Qualidades físicas. 

� Motivação (vontade de ganhar). 

� Factores ambientais envolventes ao rendimento do jogador. 
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 Resumindo, um jogador de Alto Nível, no Andebol, necessita de possuir algumas características próprias, que façam as 

pequenas diferenças. Para Falkowski & Enríquez (1982) as qualidades que o jogador de Alto Nível deve ter são: 

 

Quadro 1 - Qualidades do Jogador de Alto Nível 

Físicas  
Comportamentais 

(volitivas e sensoriais)  
Técnico-tácticas 

Velocidade (reacção e execução) Criatividade Repertório dos vários tipos de remate. 

Força (rápida) Imaginação Rematar em apoio e ao primeiro apoio 

Resistência (anaeróbica) Autonomia 
Ser agressivo em todas as suas 

trajectórias 

Equilíbrio Inteligência activa Saber jogar 1x1 

Agilidade Agressividade Fintar com/sem bola 

Coordenação dinâmica geral Vontade Jogar com o pivôt e a pivôt 

Peso Percepção Receber a bola em movimento 

Altura Antecipação 
Domínio de todas as zonas de ataque 

(jogador universal) 

Envergadura Motivação 
Atacar o par / ímpar para criar 

superioridade numérica 

 Combatividade  

 Capacidade de Liderança  
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Lateral 

 Os jogadores de 1ª linha, ou seja, os laterais e os centrais, são aqueles 

que estão mais próximos da sua própria baliza e ao mesmo tempo mais 

distantes da baliza adversária, outra característica dos laterais é a sua posição 

no terreno de jogo, normalmente estão nas zonas interiores do terreno de jogo. 

 Segundo Santos (1989), durante a realização de uma partida de andebol 

os atletas percorrem em média 4365 m, o número de passes por jogo para o 

central e para os laterais é maior, os laterais são os que mais rematam para 

marcar golo, o número de deslocamentos curtos para os laterais é superior 

enquanto os extremos realizam um número maior de deslocamentos de longa 

distância. Os níveis de energia gastos por cada atleta são diferentes para cada 

posição assumida por eles.  

 Muitas das situações criadas pelo resto dos companheiros de equipa, 

quer sejam da primeira ou da segunda linha, beneficia em variadas ocasiões o 

jogador que ocupa a posição de lateral, e o espaço para a conclusão dessas 

situações pode ser maior ou menor, consoante a situação. Assim o lateral 

deverá dominar os vários tipos de remate, quer em suspensão, quer em apoio, 

etc, bem como a forma como este é realizado, ou seja, ao primeiro, ao segundo 

ou ao terceiro apoio, e finalmente após qualquer tipo de trajectória (forte ou 

fraca). Deve também dominar com facilidade todos os tipos de passe (ombro, 

picado, etc.) e executá-los com potência e precisão em todos os sentidos.  

 Os jogadores laterais, principalmente aqueles pertencentes a equipas de 

alta competição, para além de dominarem o seu posto específico devem aplicar 

todas as suas capacidades noutros postos específicos, sem quebras de 

rendimento, de forma a rentabilizar o seu jogo bem como o jogo da própria 

equipa. Este ponto é uma das características da evolução do jogo, obrigando 

os jogadores a jogar noutros espaços. 

 Para Laguna (citado por Freitas, 2005) podemos encontrar trás grandes 

tarefas para os jogadores da 1ª linha: 

� Circulação da bola; 

� Circulação dos jogadores; 

� Remate. 
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 Estas tarefas são cumpridas aplicando as intenções técnico-tácticas 

individuais: 

� Em benefício próprio 

- Rematar; 

- Fintar; 

- Desmarcar. 

� Em benefício do companheiro 

 - Passar; 

 - Fixar; 

 - Desmarcar em apoio. 

 

 Segundo Falkowski & Enríquez (1982), os conceitos essenciais do 

Lateral são: 

� A colocação dos jogadores laterais no terreno de jogo deve de estar 

enquadrada com as características morfológicas do atleta, isto é, um 

lateral-esquerdo deve de ser direito e um lateral-direito deve de ser 

esquerdo. 

� Fixar constantemente o seu defesa directo para impedir ou reduzir a 

vasculação defensiva. 

� O campo visual do atleta deve ser o mais abrangente, se possível estar 

em contacto visual permanente com o resto dos companheiros de 

equipa. 

� A amplitude deve ser uma proeminência na colocação do lateral em 

campo, uma vez que permite um maior leque de trajectórias e dificulta 

mais o desempenho dos adversários.  

 

 Para Falkowski & Enríquez (1982), os Jogadores de 1ª linha (Lateral), 

devem possuir: 

� Rapidez e amplitude nos deslocamentos. 

� Realização eficaz das diferentes mudanças de direcção com e sem bola. 

� Domínio nas alterações do ritmo. 

� Dominar os diferentes tipos de fintas com bola, quer seja a trajectória 

forte ou débil. 
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� Domínio e precisão nos diferentes tipos de passe. 

� Exactidão na execução das recepções, quer seja numa posição normal 

ou especial. 

� Capacidade e habilidade suficiente para as desmarcações. 

 

 Segundo Freitas, R (2005) as características dos jogadores de 1ª linha 

(lateral) são: 

� Capacidade de realizar trajectórias 

 - Amplas e variadas de invasão de postos específicos adjacentes 

 - Ataque ao intervalo 

� Domínio da recepção 

 - Recepção em movimento 

� Precisão de todo o tipo de passes 

� Domínio das mudanças de direcção com e sem bola 

� Domínio e variedade de fintas 

 - Domínio das mudanças de ritmo 

 - Drible apenas para fintar 

� Capacidade de desmarcação 

� Ampliar o jogo e colaborar com os 2ªs linhas 

� Mestria no campo visual 

� Capacidade de decisão 

 - Rematar ou passar 

 - Rematar ou 1X1 

 - Não rematar – servir de apoio 

 - Qual a trajectória correcta? 

� Finalização 1ª linha 

 - Não utilizando remates paralelos 

 - Rematando com o braço “escondido” 

 - Trabalho de pulso 

 - Com variedade do número de apoios 

 - Com variedade do tipo de execução 
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 Para Garcia (1994), as exigências técnico-tácticas relacionadas com os 

jogadores de 1ª linha são: 

 
Quadro 2 - Exigências Técnico-Tácticas relacionadas com os jog adores e 1º Linha  

Individuais Colectivas 

Desmarcações com e sem bola Cruzamentos e “passe e entra” 

Trajectórias variadas Penetrações sucessivas 

Passes Bloqueios e cortinas 

Fintas  

Lançamentos  

 

Já Pereira, P (2008), diz que as competências fundamentais dos jogadores de 

1ª Linha são: 

� Físicas: 

- Força máxima e explosiva 

- Resistência aeróbia e anaeróbia 

- Flexibilidade 
 

� Técnico-Tácticas (jogar em diferentes posições): 

 - Jogo com bola: 1) Fixação (relação táctica) 

         2) Passe/recepção (comunicação táctica) 

         3) Fintas (ajuste e variedade) 
 

 - Jogo sem bola: 1) Fixação estática e dinâmica 

         2) Obstrução 

         3) Apoio 
 

� Percepção: 

- Proprioceptivas 

- Extroceptivas 
 

� Psicológicos: 

- Iniciativa 

- Combatividade 

- Coragem 

- Auto-estima 
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  Pereira, P (2008) refere também que estas competências devem 

desenvolver-se sustentadas pelos princípios do jogo: 

- Capacidade de variar a circulação da bola. 

- Observação e exploração de espaços. 

- Concelhos de profundidade e amplitude. 

- Adaptação às condutas defensivas. 

- Capacidade de alterar acções e ritmos. 
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 Qualidades que devem reunir os jogadores Laterais (Falkowski & Enríquez, 1982; Oliveira, 1995; Cuesta 1992):  

Quadro 3 - Qualidades dos Jogadores Laterais  

FÍSICAS TÉCNICAS PSÍQUICAS ANTROPOMÉTRICAS TÁCTICAS 

Velocidade Deslocamentos Agressividade Altura Trajectórias 

Potência Mudanças de direcção Decisão Peso Mudanças de direcção 

Flexibilidade 

- Elasticidade 

- Mobilidade Articular 

Finta Voluntariedade Envergadura Desmarques 

Agilidade Passe Equilíbrio  Fintas 

Coordenação Recepção    

Força Remate    

Equilíbrio 

- Estático 

- Dinâmico 

Bloqueio    

Resistência Desmarcação    
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III. Material e Métodos 
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1. Amostra  

 

 A amostra do estudo será constituída pelos atletas Luís Bogas e Georgy 

Zaikin, representando o A.B.C. de Braga e S.L. Benfica respectivamente, 

pertencentes à Liga Profissional de Andebol e ocupando a posição específica 

de Lateral – Esquerdo. A escolha destes dois atletas prende-se com o facto de 

serem os laterais das equipas finalistas do campeonato, ou seja, as duas 

melhores equipas da referida época, são também atletas preponderantes nas 

acções ofensivas, são em inúmeros jogos os atletas com o maior número de 

golos nas suas equipas. 

Quadro 4 

Ficha Individual do Atleta – Luís Bogas  
 

Nome: Luís Filipe Pereira Bogas  

Posição: Lateral Esquerdo 

Data de Nascimento: 28-01-1980 

Idade: 29 

Nacionalidade: Portuguesa  

Clube Actual: A.B.C. de Braga  

Número: 57 

Altura: 1,90m 

Peso: 90Kg  

Quadro 5 

Currículo Desportivo  
 
Internacionalizações: 40 
Títulos: Campeonato Nacional – 3 
               Taça de Portugal – 3 
               Super Taça  - 1 
Participações Privilegiadas: Campeonato da Europa de Juniores - 1998  
                                              Campeonato da Europa – Suíça 2006 
                                               Jornadas Olímpicas da Juventude 
Europeia – Lisboa 1997 (medalha de bronze) 
                                           Jornadas  Olímpicas da Juventude – Rússia 1998  
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Quadro 6 

Ficha Individual do Atleta – Georgy Zaikin  
 

Nome: Georgy Zaikin 

Posição: Lateral Esquerdo 

Data de Nascimento: 09-11-1976 

Idade: 33 

Nacionalidade: Rússia 

Clube Actual: Sport Lisboa Benfica 

Número: 9 

Altura: 1,96m  

Peso: 96 Kg 

 

Quadro 7 

Currículo Desportivo  
 
Internacionalizações: 20 
 
Títulos: Campeonato Nacional – 1 
             Taça das Confederações da Ex-União Soviética 
 
Participações Privilegiadas: Campeonato do Mundo - 2005  
 
Outros: Final da Liga Europeia de Clubes - 2004  
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2. Variáveis em Análise  

• Acções 1x1: 

Acção táctica individual que pressupõe o ganhar vantagem sobre o adversário 

directo (Czerwinski, 1993). 

• Acções 2x2  

• Assistências:  

Acção individual, que possibilita a um jogador uma situação de finalização, 

através da execução do gesto técnico do passe.  

• Cruzamentos:  

Trocas de posição entre atacantes, cruzando as suas trajectórias de 

deslocamento pela frente do defesa (Trosse, 1993). Esta acção táctica de 

grupo tem como objectivo criar situações favoráveis de remate ou de 

superioridade numérica. 

• Remate:  

Gesto técnico de impulsionar a bola para a baliza, com o objectivo de superar a 

acção do guarda-redes e marcar golo (Cuesta 1992). 

• Trocas de Posto Específico:  

Intercâmbio de posições entre dois ou vários jogadores (Trosse, 1993). Logo, é 

uma acção que permite o ocupar de uma posição não específica.  

• Perda de bola / Falha técnica: 

Acção provocada pelo jogador, que conduz à perda da posse de bola sem a 

realização do remate à baliza (Czerwinski, 1993). 

 

3. Instrumento  

 

Inicialmente a metodologia aplicada neste trabalho foi baseada numa 

revisão bibliográfica e, posteriormente, na análise de vídeos referentes aos 

jogos da final dos playoffs da liga profissional, época 2007/2008. Para uma 

diminuição de possíveis erros de observação os vídeos foram vistos mais que 

uma vez e retirados os dados em fichas de observação previamente 

elaboradas para os devidos efeitos (ver em anexos). 
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4. Procedimentos Estatísticos  

 

 Quando falamos em procedimentos estatísticos referimo-nos ao 

tratamento da informação, isto é, à análise das acções ofensivas dos jogadores 

observados, incluindo a sua descrição e interpretação. Para a análise dos 

dados recorreu-se da apresentação de somatórios e a percentagens. 

 

5. Jogos Observados  

Quadro 8 

Jogos  Competição  Época  Final Playoff  

A.B.C. – S.L. Benfica Liga Profissional 07/08 1º Jogo 

S.L. Benfica – A.B.C. Liga Profissional 07/08 2º Jogo 

A.B.C. – S.L. Benfica Liga Profissional 07/08 3º Jogo 

S.L. Benfica – A.B.C. Liga Profissional 07/08 4º Jogo 
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IV. Apresentação e discussão dos 

resultados



 Através do gráfico

ofensivas realizadas pelos atletas Luís Bogas e Georgy Zaikin estão 

distribuídas da seguinte forma:

Total de Acções Ofensivas de Luís Bogas / Georgy Za ikin

 Verificamos que em cinco dos sete parâmetros o atleta Luís Bogas 

apresenta valores quantitativos superiores aos do Georgy Zaiki

concerne às acções, para Luís 

específico (58), os remates (43) aparecendo depois

Quanto a Georgy Zaikin

total de (53), em seguida apresenta as acções de 1x1 (36)

as trocas de posto específico (32).

Bogas apresenta quase o dobro de trocas de posto especifico que Georgy 

Zaikin. Também podemos ver

atletas têm duas em c

apresentando uma ligeira 

2x2 enquanto o Georgy Zaikin recorre mais ao 1x1 (mais do dobro de acções).

As acções mais comuns 

(32%), os remates (23 %) e as situações de 2x2 (13%). Pelo contrário a acção 
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Através do gráfico 1 podemos então verificar que o total de acções 

adas pelos atletas Luís Bogas e Georgy Zaikin estão 

da seguinte forma: 

Total de Acções Ofensivas de Luís Bogas / Georgy Za ikin

mos que em cinco dos sete parâmetros o atleta Luís Bogas 

apresenta valores quantitativos superiores aos do Georgy Zaiki

, para Luís Bogas as mais utilizadas são as trocas de posto 

ecífico (58), os remates (43) aparecendo depois as acções de 2x2 (23)

Georgy Zaikin, as acções mais utilizadas, são os remates com um 

em seguida apresenta as acções de 1x1 (36), aparecendo depois 

trocas de posto específico (32). Posto isto, podemos verificar que Luís 

Bogas apresenta quase o dobro de trocas de posto especifico que Georgy 

ambém podemos verificar que nas acções mais utilizadas

m duas em comum (o remate e as trocas de posto especifico) 

apresentando uma ligeira diferença. O Luís Bogas utiliza mais as acções de 

2x2 enquanto o Georgy Zaikin recorre mais ao 1x1 (mais do dobro de acções).

s acções mais comuns em Luís Bogas, são as trocas de pos

(32%), os remates (23 %) e as situações de 2x2 (13%). Pelo contrário a acção 
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verificar que o total de acções 

adas pelos atletas Luís Bogas e Georgy Zaikin estão 

Total de Acções Ofensivas de Luís Bogas / Georgy Za ikin  

Gráfico 1 

 

mos que em cinco dos sete parâmetros o atleta Luís Bogas 

apresenta valores quantitativos superiores aos do Georgy Zaikin. No que 

Bogas as mais utilizadas são as trocas de posto 

as acções de 2x2 (23). 

são os remates com um 

arecendo depois 

podemos verificar que Luís 

Bogas apresenta quase o dobro de trocas de posto especifico que Georgy 

acções mais utilizadas, os dois 

omum (o remate e as trocas de posto especifico) 

Luís Bogas utiliza mais as acções de 

2x2 enquanto o Georgy Zaikin recorre mais ao 1x1 (mais do dobro de acções). 

são as trocas de posto específico 

(32%), os remates (23 %) e as situações de 2x2 (13%). Pelo contrário a acção 
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ofensiva menos utilizada são as falhas técnicas. Quanto a Georgy Zaikin 

constatámos que as acções mais comuns são os remates (33%), as situações 

de 1x1 (22%) e as trocas de posto específico (20%). Pelo contrário a acção 

ofensiva menos utilizada são as assistências (4%). 

 Relativamente às assistências e aos cruzamentos verificamos também 

uma grande diferença, onde Luís Bogas apresenta valores quantitativos 

bastante superiores aos valores apresentados por Georgy Zaikin. Por outro 

lado existe algum equilíbrio nas falhas técnicas pelos dois atletas, (9) do Luís 

Bogas contra (7) do Georgy Zaikin. 

 Muitas das situações criadas pelo resto dos atletas da equipa, quer 

sejam da primeira ou da segunda linha, beneficia em variadas ocasiões o 

jogador que ocupa a posição de lateral, e o espaço para a conclusão dessas 

situações pode ser maior ou menor, consoante a situação. Assim o lateral 

deverá dominar os vários tipos de remate, quer em suspensão, quer em apoio, 

etc, bem como a forma como este é realizado, ou seja, ao primeiro, ao segundo 

ou ao terceiro apoio, e finalmente após qualquer tipo de trajectória (forte ou 

fraca). Deve também dominar com facilidade todos os tipos de passe (ombro, 

picado, etc.) e executá-los com potência e precisão em todos os sentidos.  

 Para Laguna (2003) podemos encontrar três grandes tarefas para os 

jogadores da 1ª linha: a circulação de bola, a circulação de jogadores e o 

remate.  

Assim os jogadores laterais, principalmente aqueles pertencentes a 

equipas de alta competição, para além de dominarem o seu posto específico 

devem aplicar todas as suas capacidades noutros postos específicos, sem 

quebras de rendimento, de forma a rentabilizar o seu jogo bem como o jogo da 

própria equipa. Este ponto é uma das características da evolução do jogo, 

obrigando os jogadores a jogar noutros espaços. 

 Relativamente aos cruzamentos e segundo Garcia (1994), “uma das 

exigências técnico-tácticas relacionadas com os jogadores de 1ª linha são os 

cruzamentos” constatámos que Luís Bogas efectuou 63% dos cruzamentos 

com o jogador lateral direito e 37% foram realizados com o central. Já Georgy 
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Zaikin a grande maioria dos cruzamentos por ele efectuados são com o jogador 

central (89%) e apenas 11 % com o lateral-direito. Assim Luís Bogas apresenta 

uma maior universalidade do seu jogo, bem como uma maior mobilidade 

comparativamente com Georgy Zaikin sendo esta uma das características dos 

jogadores de 1ª Linha (lateral). Como afirma Freitas R. (2005) uma das 

características dos jogadores de 1ª Linha (lateral) é a capacidade de realizar 

trajectórias amplas e variadas de invasão de postos específicos adjacentes 

bem como o ataque ao intervalo. Para Cunha & Liberato (1992), o atleta de 

elite joga sem bola e utiliza trajectórias sem bola inabituais, de forma a 

desequilibrar o seu adversário directo.  

 Quanto ao número e situações de 1x1 realizadas por Luís Bogas de um 

total de 15, 8 tiveram sucesso e 7 não tiveram o sucesso desejado, isto é, 53% 

das situações deram origem a golo, a assistência, a acção disciplinar do 

adversário ou a ganho de livre de sete metros e 47% das situações ou foram 

anuladas com falta pelo defensor ou deram origem a falha técnica. Enquanto 

que Georgy Zaikin realizou um total de 36 situações de 1x1, 9 tiveram sucesso 

e 27 não tiveram o sucesso desejado, isto é, 25% das situações deram origem 

a golo, a assistência, a acção disciplinar do adversário ou a ganho de livre de 

sete metros e 75% das situações ou foram anuladas com falta pelo defensor ou 

deram origem a falha técnica por parte do Georgy Zaikin. Ao longo do processo 

de evolução do andebol, a técnica individual assumiu sempre um papel 

determinante (Borges, 1996). Assim Luís Bogas apresenta níveis de sucesso 

bem mais elevados nas situações de 1x1 comparativamente com Georgy 

Zaikin. 

 Relativamente à saída das situações de 1x1, e num total de 15 situações 

protagonizadas pelo Luís Bogas, efectua maioritariamente a saída para o lado 

direito (67%). Esta predominância, deve-se ao facto de o atleta querer 

aproveitar ao máximo a sua trajectória forte, no entanto Georgy Zaikin num 

total de (36) situações, efectua maioritariamente a saída para o lado esquerdo 

(86%). Apenas (14%) das suas saídas são efectuas para o lado direito. Este 

facto pode ser entendido na medida em que como Georgy Zaikin possui um 

remate muito potente e onde a sua trajectória forte é para a direita, assim os 

adversários directos conhecendo os seus pontos fortes poderão anular com 
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mais brevidade as suas trajectórias a fim de anular a trajectória e os remates 

que dai podem surgir. Já Luís Bogas sendo um jogador mais imprevisível a sua 

marcação ou antecipação por parte dos seus defensores directos torna-se mais 

difícil de avaliar e aplicar. Para Falkowski & Enríquez (1982), os jogadores de 

1ª linha (Lateral), devem dominar os diferentes tipos de fintas com bola, quer 

seja a trajectória forte ou débil. 

 Luís Bogas nas situações de 2x2 de um total de (23), (10) tiveram o 

sucesso desejado e (13) não foi bem sucedido. Já Georgy Zaikin apresenta 

resultados mais positivos pois de um total de (16) situações, 50% tiveram o 

sucesso desejado. Este facto está bastante interligado ao facto de Georgy 

Zaikin ter um remate bastante potente, e assim provoca uma maior 

preocupação aos defensores em anular essa potência de remate, o que poderá 

provocar espaços livres a outros colegas de equipa.  

 Relativamente às assistências Luís Bogas efectuou um total de 17, 6 

foram dirigidas para as pontas (35%) e outras 6 foram para o pivôt (35%). 

Podemos também verificar que o lateral-direito foi assistido pelo Luís Bogas (2) 

vezes (12%) e fez ainda (3) assistências em situação de contra ataque. 

Relativamente às assistências de Georgy Zaikin e num total de (9), 

foram dirigidas (5) para as pontas (56%) e 2 foram para o pivôt (22%). 

Podemos também verificar que o lateral-direito foi assistido pelo Georgy Zaikin 

1 vez (11%) e fez ainda 1 assistência em situação de contra ataque (11%). 

Aqui podemos verificar que Luís Bogas apresenta melhor leitura e qualidade de 

passe.   

Também podemos referir que das 17 assistências que Luís Bogas 

efectuou no conjunto dos quatro jogos, 65% foram executadas através do 

passe directo e 35% através de passe picado. Enquanto que Georgy Zaikin de 

um total de 8 assistências no conjunto dos quatro jogos, 75% foram executadas 

através do passe directo e 25% através de passe picado. 

Perante tais resultados podemos afirmar que Luís Bogas é um jogador 

com melhor capacidade de passe comparativamente com Georgy Zaikin. “Os 

jogadores da 1ª linha devem dominar com precisão todos os tipos de passe” 

(Garcia, 1994; Falkowski & Enriquez, 1982). Neste contexto e analisando os 



resultados, a maior parte das assistências utilizadas pelos jogad

directo. 

 Conforme o gráfico

característica muito forte nestes atletas, o que a torna uma das acções mais 

utilizadas por eles. Segundo Freitas, R (2005) 

jogadores de 1ª linha (lateral) 

situações como a não utilização de remates paralelos, tentar rematar com o 

braço “escondido”, utilizar o trabalho de pulso, variar o número de apoios e 

variar o tipo de execução.

Eficácia de Remate de Luís Bogas / Georgy Zaikin

A zona em que Luís Bogas realiza o maior número de remates é a dos 9 

m (63%), o que se justi

capacidade remate. Pelo contrário, este jogador remata poucas vezes na zona 

dos 6 metros (7) e no que diz respeito

que concerne aos remates em contra ataque não efectuou qualquer

zona em que Georgy Zaikin realiza o maior número de remates é a dos 9 m 

(83%), o que se justifica perfeitamente, uma vez que

capacidade de remate. 
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resultados, a maior parte das assistências utilizadas pelos jogad

Conforme o gráfico 2 e no que se refere aos remates, esta técnica é uma 

característica muito forte nestes atletas, o que a torna uma das acções mais 

Segundo Freitas, R (2005) uma das características dos 

jogadores de 1ª linha (lateral) é a finalização, onde se pode englobar várias 

situações como a não utilização de remates paralelos, tentar rematar com o 

braço “escondido”, utilizar o trabalho de pulso, variar o número de apoios e 

variar o tipo de execução.  

Eficácia de Remate de Luís Bogas / Georgy Zaikin

A zona em que Luís Bogas realiza o maior número de remates é a dos 9 

m (63%), o que se justifica perfeitamente, uma vez que possui uma boa 

Pelo contrário, este jogador remata poucas vezes na zona 

o que diz respeito aos livres de 7m efectuou 9 remates.

que concerne aos remates em contra ataque não efectuou qualquer

zona em que Georgy Zaikin realiza o maior número de remates é a dos 9 m 

(83%), o que se justifica perfeitamente, uma vez que este possui uma gran
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resultados, a maior parte das assistências utilizadas pelos jogadores é o passe 

e se refere aos remates, esta técnica é uma 

característica muito forte nestes atletas, o que a torna uma das acções mais 

as características dos 

e englobar várias 

situações como a não utilização de remates paralelos, tentar rematar com o 

braço “escondido”, utilizar o trabalho de pulso, variar o número de apoios e 

Eficácia de Remate de Luís Bogas / Georgy Zaikin  

Gráfico 2 
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aos livres de 7m efectuou 9 remates. No 

que concerne aos remates em contra ataque não efectuou qualquer um. A 
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zona dos 6 metros, no que diz respeito aos livres de 7m efectuou 5 remates e 

ao nível do contra ataque apenas uma vez. 

 No entanto Luís Bogas tem uma melhor eficácia de remate, quando o faz 

em suspensão (72%), baixando a sua eficácia em apoio para os 56%. 

Relativamente à sua acção concretizadora, nos 9 metros apresenta 63%, nos 6 

metros 71% e 89% nos livres de 7 metros. Como resultado dos vários remates, 

verificámos que trinta deram origem a golo, dois foram para fora, dois foram 

anulados pelo bloco, dois foram ao poste/trave e outros dois foram defendidos 

pelo guarda redes adversário. 

 Quanto a Georgy Zaikin, apresenta uma melhor eficácia de remate, 

ainda que seja muito ligeira, quando o faz em apoio (43%) relativamente ao 

remate em suspensão (41%). A sua eficácia de remate apresenta 43% nos 9 

metros, ligeiros 33% nos 6 metros e 100% nos livres de 7 metros. 

 No que diz respeito ao resultado dos vários remates, verificámos que 25 

deram origem a golo, 4 foram para fora, 4 ficaram no bloco, outros 3 foram ao 

poste/trave e os restantes 17 foram defendidos pelo guarda-redes adversário. 

Em relação ao tipo de remate, Falkowski & Fernandez (1982) 

consideram que o jogador de futuro deve apresentar um repertório alargado de 

tipos de remate. 

Assim verificámos que Luís Bogas é bastante mais eficaz que o Georgy 

Zaikin. Principalmente nos remates em suspensão, o Luís Bogas com (72%) de 

concretização, suplanta o Georgy Zaikin com 41%. A diferença de remates 

entre os dois atletas acentua-se, devido sobretudo, aos remates efectuados em 

apoio. Com menor relevância, os remates efectuados através de marcação de 

livres de 7 metros apresentam valores distintos, sendo que neste tipo de 

remate tanto um como o outro são as segundas escolhas. 

No que diz respeito aos remates em apoio a eficácia apesar de ser mais 

equilibrada que os remates em suspensão, também se verifica alguma 

diferença. Luís Bogas apresenta 56% enquanto Georgy Zaikin fica pelos 43%. 

Contudo aqui existe uma grande diferença na quantidade de remates, isto é, 

em apoio Luís Bogas efectuou apenas 9 e o Georgy Zaikin efectuou 21. 



Confirma-se assim que

utilizado por Georgy Zaikin.

 Na zona dos 9 metros L

Zaikin, bem como na zona dos 6 metros. Porém, só realizou 1 remate à baliza, 

contra 7 de Georgy Zaikin

 Nos remates efectuados em contra ataque apenas o Georgy Zaikin 

rematou 1 vez, que no entanto não conseguiu concretizar e por isso apresenta 

uma eficácia de 0%. 

Como podemos verificar no gráfico

efectuado mais remates que Luís Bogas, a obtenção de golos é superior para o 

Luís Bogas com um total de 30 golos, Georgy Zaikin totalizou 25 golos.

Número de Golos de Luís Bogas / Georgy Zaikin

Esta diferença de golos entre os dois jogadores explica

número de golos que Luís Bogas obteve através do livre de 7 metros e nos 

remates aos 6 metros, já que na zona dos 9 metros Geor

2 golos do que Luís Bogas. 
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 o remate em apoio, aliado á sua potencia 

Zaikin. 

Na zona dos 9 metros Luís Bogas superioriza-se bastante a Georgy 

Zaikin, bem como na zona dos 6 metros. Porém, só realizou 1 remate à baliza, 

ntra 7 de Georgy Zaikin, que apresenta 71% na zona dos 6 metros.

Nos remates efectuados em contra ataque apenas o Georgy Zaikin 

que no entanto não conseguiu concretizar e por isso apresenta 

Como podemos verificar no gráfico 3, e apesar de Georgy Zaikin ter 

efectuado mais remates que Luís Bogas, a obtenção de golos é superior para o 

otal de 30 golos, Georgy Zaikin totalizou 25 golos.

Número de Golos de Luís Bogas / Georgy Zaikin

Esta diferença de golos entre os dois jogadores explica

número de golos que Luís Bogas obteve através do livre de 7 metros e nos 

já que na zona dos 9 metros Georgy Zaikin obteve mais 

2 golos do que Luís Bogas.  
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aliado á sua potencia é mais 

se bastante a Georgy 

Zaikin, bem como na zona dos 6 metros. Porém, só realizou 1 remate à baliza, 

, que apresenta 71% na zona dos 6 metros. 

Nos remates efectuados em contra ataque apenas o Georgy Zaikin 

que no entanto não conseguiu concretizar e por isso apresenta 

pesar de Georgy Zaikin ter 

efectuado mais remates que Luís Bogas, a obtenção de golos é superior para o 

otal de 30 golos, Georgy Zaikin totalizou 25 golos. 

Número de Golos de Luís Bogas / Georgy Zaikin  

Gráfico 3 

Esta diferença de golos entre os dois jogadores explica-se pelo maior 

número de golos que Luís Bogas obteve através do livre de 7 metros e nos 
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Tal como afirma Vucinic (1989) “que o jogador lateral deve possuir um 

remate que lhe permita marcar golos dos 9/10 metros” quanto aos golos 

conseguidos pelos atletas devemos destacar que a maioria dos golos foram 

obtidos na zona dos 9 metros, assim podemos afirmar que os atletas têm 

grande facilidade em executar remates de longa distância, ou seja, possuem 

uma elevada potência de remate. 
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O objectivo principal deste estudo, mais do que caracterizar as acções 

ofensivas do jogador lateral no jogo de andebol, foi a análise comparativa e a 

relação das características de dois atletas com o modelo de atleta de elite. 

 Verifica-se que, no processo ofensivo do jogo de andebol, o ataque 

posicional / planeado predomina, pelo que a utilização de meios tácticos pode 

contribuir decisivamente para o sucesso do jogo ofensivo da equipa. 

 Deste modo e tendo por base os resultados alcançados neste estudo no 

que se refere aos meios tácticos ofensivos, facilmente chegámos às seguintes 

conclusões:  

i) O atleta Luís Bogas comparativamente com o atleta Georgy Zaikin apresenta 

um maior número de acções ofensivas nomeadamente nas assistências, nas 

trocas de posto específico, nas situações de 2x2 e nos cruzamentos. 

 

ii) Por outro lado o atleta Georgy Zaikin em comparação com o atleta Luís 

Bogas destaca-se no número de remates efectuados e nas situações de 1x1. 

 

iii) O atleta Luís Bogas tem mais falhas técnicas que Georgy Zaikin, ainda que 

de uma forma pouco relevante. 

 

iv) Relativamente ao número de golos obtidos, Luís Bogas tem mais golos que 

Georgy Zaikin no entanto apresenta menos golos dos 9 metros, contudo os 

golos que obtém dos 6 metros e de livre de 7 metros faz com a sua 

concretização seja superior. 

 

v) A diferença verificada no total de remates efectuados pelos dois atletas 

(superior para o Georgy Zaikin), faz-se sentir essencialmente pelo número de 

remates efectuados em apoio em que Georgy Zaikin se destaca de uma forma 

clara. 

 

vi) A nível global, o atleta Luís Bogas apresenta uma eficácia de remate (70%) 

relativamente superior à do atleta Georgy Zaikin (47%). 
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 Embora seja evidente alguma supremacia do atleta Luís Bogas na 

maioria das variáveis observadas, devemos ter algum cuidado a analisar estas 

diferenças.  

 Assim, a grande diferença entre os dois atletas prende-se com o 

conceito de jogo que cada atleta possui, e não com a produção de cada um 

deles. De facto, ambos têm capacidades e potencialidades para efectuarem 

todo o tipo de acções ofensivas com eficácia e em elevado número, no entanto, 

a interpretação que cada um possui sobre o papel a desempenhar no jogo é 

diferente. 

 Efectivamente, estamos na presença de dois perfis de jogador um pouco 

distintos. Apesar de assumirem um tipo de ataque semelhante, multiposicional, 

Georgy Zaikin utiliza menos as movimentações com e sem bola, 

comparativamente com Luís Bogas. Neste sentido, as diferenças observadas 

têm a ver, fundamentalmente, com a cultura táctica que cada atleta tem do 

jogo. 

 Para concluir, podemos considerar que os atletas são detentores de um 

grande repertório de acções técnico-tácticas ofensivas e possuem inúmeros 

recursos a esse nível, tais como uma elevada potencia de remate, 

demonstrando serem portadores de uma inteligência activa, que lhes permite 

actuar rápida e eficazmente na resolução das várias situações de jogo,  

 Deste modo, uma das nossas hipóteses foi confirmada:  

� A comparação efectuada demonstra que os atletas observados possuem 

características técnico-tácticas semelhantes às do atleta de elite 

(lateral). 
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Remates 

9m 6m C.A. 7m Total % Golo Fora Bloco 
Poste/ 

Trave 
GR Suspensão Apoio 

Bogas                           

Zaikin                           

  
             

  

Falhas técnicas Assistências 

Trocas posto específico 
Passos Dribles M/passe M/r F.A. Pivô Ponta Lateral C.A. 

Passe 

Picado 

Passe 

Directo 

Bogas                           

Zaikin                           

  

1x1 2x2   

C/Sucesso S/Sucesso Esquerda (fraca) 
Direita 

(forte) 
C/Sucesso S/Sucesso 

Esquerda 

(fraca) 

Direita 

(forte) 

  

  

Bogas                   

Zaikin                   

  
Cruzamentos 

Exclusões Ganhas 7m Ganhos 
Central Lateral Ponta 

Bogas           
 

Zaikin           
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TOTAL 

  

Remates 

9m 6m C.A. 7m Total % Golo Fora Bloco 
Poste/ 

Trave 
GR Suspensão Apoio 

Bogas 17/27  5/7 0  8/9   30/43  69,7% 30 2 2 2 7 18/25    5/9   

Zaikin 19/44  1/3 0/1 5/5   25/53  47,2% 25 4 4 3 17   11/27  9/21 

  
             

  

Falhas técnicas Assistências 
Trocas posto 

específico Passos Dribles M/passe M/r F.A. Pivô Ponta Lateral C.A. 
Passe 

Picado 

Passe 

Directo 

Bogas 3 0 5 1 0 6 6 2 3 6 11 58 

Zaikin 1 0 4 1 1 2 5 1 1 2 6 32 

  

1x1 2x2   

C/Sucesso S/Sucesso Esquerda (fraca) Direita (forte) C/Sucesso S/Sucesso 
Esquerda 

(fraca) 

Direita 

(forte) 

  

  

Bogas 7 8 5 10 10 13 0 23   

Zaikin 9 27 31 5 8 8 0 16   

  
Cruzamentos 

Exclusões Ganhas 7m Ganhos 
Central Lateral Ponta 

Bogas 7 12 0 4 3 
 

Zaikin 8 1 0 0 3 
 

 


