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EDITORIAL

 Em janeiro de 2017, a atual direção da Associação de Trei-
nadores de Andebol de Portugal (ATAP), presidida por Paulo Sá até 
ao passado mês de maio, iniciou o seu processo de reorganização e 
dinamização da mesma. Tem sido um trabalho exaustivo por parte da 
Direção (Abílio Ramos, Ana Seabra, Mário Santos, Ricardo Palma, Tia-
go Oliveira) na tentativa de melhorar as condições e papel dos treina-
dores no desenvolvimento da nossa modalidade.

 Uma das nossas áreas de intervenção passou pela reabili-
tação do Conselho Técnico-Científico da ATAP (órgão composto por 
doutorados com atividade profissional em Portugal, cujo objeto de 
estudo da sua tese tenha sido a modalidade de Andebol e que sejam 
sócios da ATAP). E foi a partir deste Conselho, coordenado por José 
António Silva, que nasce a Revista da Associação de Treinadores de 
Andebol de Portugal.

 A Revista Digital terá como objetivo a disponibilização de pe-
quenos artigos de caráter fundamentalmente prático, que possam 
revestir-se de utilidade para os treinadores, aproveitando ainda para 
promover estudos de qualidade que tenham sido realizados no âmbi-
to dos cursos de formação de treinadores. Esta é uma associação de 
todos e para todos os treinadores de andebol. Nesse sentido necessi-
tamos da colaboração de todos e da sua participação nas atividades 
desenvolvidas. 

 Associa-te à ATAP, tornando esta uma associação mais for-
te para o desenvolvimento do andebol em Portugal.

Mário Santos
(Presidente da ATAP)



HISTORIAL

 Em dezembro de 1976, coincidindo com a realização do I Encontro Nacional 
de Treinadores de Andebol nas instalações do ISEF de Lisboa (atual FMH), nascia a 
Associação Nacional de Treinadores de Andebol (ANTA) com o objetivo de reunir 
todos os treinadores numa organização representativa da classe, com capacidade 
de intervenção no processo de desenvolvimento da modalidade. 

 Este I Encontro Nacional que foi dirigido por uma Comissão onde pontifi-
cavam os nomes de Eduardo Saraiva (Lisboa), Manuel Jorge (Porto), António Seco 
(Beiras) e António Aleixo (Algarve) surgiu na sequência de um conjunto de encon-
tros regionais realizados em Lisboa, Porto, Coimbra e Leiria e nele foram eleitos os 
primeiros Órgãos Sociais de que fizeram parte  Armando Campos (Porto), Álvaro Vaz 
(Braga) e Pedro Afra (Leiria) na  Assembleia Geral,  Rui Coelho, Carlos Lisboa, Fonte 
Santa, Júlio Veloso,  Guilherme Arvoredo e Fernando Tavares na Direção, todos de 
Lisboa e  Jorge Martins (Faro),  Manuel Manita (Setúbal) e António Cunha (Porto) no 
Conselho Fiscal.

 No ano seguinte, em Novembro, realizou-se o II Encontro Nacional de Trei-
nadores, na casa do Futebol Clube do Porto em Lisboa, onde foram discutidos e 
aprovados os Estatutos e o Emblema da ANTA, os quais se registaram notarialmente 
em 06 de Abril de 1978, dando assim origem formal à Associação.

  Após esta fase dinâmica a ANTA passou por um longo período de quase 
completa inatividade, tendo sido decisiva a intervenção do Presidente da Assem-
bleia Geral, Armando Campos que desencadeou novo processo eleitoral em de-
zembro de 1993, onde foram eleitos Fernando Pais como Presidente da Assembleia 
Geral e Alfredo Vaz Pinto como Presidente do Conselho Fiscal, sendo a Direção lide-
rada por António Cascais.



 Neste mandato foi relevante a reorganização administrativa da associação 
e a realização do I Seminário da ANTA que decorreu em Oeiras, o qual decorreu em 
paralelo com o I Campeonato da Europa de 1994 realizado em Portugal. Terminado 
o mandato da Direção presidida por António Cascais, em 1996 surgem, pela pri-
meira vez, duas listas candidatas às eleições, saindo vencedora por um voto a lista 
liderada por Manuel Manita. 

 Durante este mandato foram introduzidas algumas alterações aos estatutos 
e em 1997 a ANTA é uma das associações fundadoras da Confederação Portuguesa 
de Associações de Treinadores

 Posteriormente, em novembro de 2003, assumiria a Direção Luís Hernâni. 
Em junho de 2004 foram alterados os estatutos, mudando a sua designação para 
Associação de Técnicos de Andebol de Portugal (ATAP). Seguiu-se um período de 
grande dinâmica na procura de reorganização da Associação e do corporativismo 
dos treinadores.

 No período de 2008 a 2012 é Ricardo Tavares Presidente da Direção, assu-
mindo a partir deste período, em resultado de alterações legislativas, representati-
vidade na Assembleia Geral da Federação de Andebol de Portugal. De 2012 a 2016 
assume José Ireneu Moreira a liderança da Associação, com aprovação estatutária 
que ativa o Conselho Técnico-Científico, até à tomada de posse da atual Direção em 
janeiro de 2017, que foi presidida por Paulo Sá até maio de 2019, tendo nessa data 
sido substituído na presidência por Mário Santos.
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Ações desenvolvidas 
pela ATAP em 2018

 Estabeleceu acordos de parceria para benefícios dos associados com várias 

empresas com interesse para o treino. Criou condições vantajosas de inscrição aos 

sócios da ATAP em inúmeros cursos e ações de formação. Reuniu com as Associações 

de treinadores de França, Alemanha, Espanha, Dinamarca e Argentina para oficializar 

a Organização Europeia de Treinadores de Andebol (EHCO) e a Organização Interna-

cional de Treinadores de Andebol (IHCO). Disponibilizou uma nova ferramenta para os 

treinadores, sócios da ATAP, que procuram iniciar um novo projeto no andebol: “Bolsa 

de Treinadores”.  Criou o Gabinete de Assistência Jurídica ao Treinador de Andebol. Ar-

ticulou e discutiu com outras entidades situações em defesa do andebol e do treinador 

em Portugal: Federação de Andebol de Portugal, Confederação de Treinadores e Comité 

Olímpico de Portugal, entre outras. Participou nas Assembleias Gerais da Federação 

de Andebol de Portugal (FAP) e da Confederação de Treinadores. Comemorou o 40º 

Aniversário, com Cerimónia de reconhecimento aos fundadores da Associação e com 

apresentação do vídeo de Homenagem aos Treinadores e Andebol.

INSCREVE-TE COMO SÓCIO EM 
www.atap.pt
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AS DECISÕES DO TREINADOR 
DE ANDEBOL DE TOPO NA 

COMPETIÇÃO
 COMO PENSAM E DECIDEM OS TREINA-
DORES DE ANDEBOL ANTES DOS JOGOS E COMO 
REFLETEM E AVALIAM APÓS OS JOGOS?

 Lyle (2002) afirma que “Parece ser difícil de 
acreditar que quando existe o objetivo de melhorar 
a performance desportiva, o treinador, o comporta-
mento do treinador e a formação do treinador têm 
sido considerados como variáveis com pouca influência 
neste objetivo”.

 Também Williams e Kendall (2007), na mesma 
linha de raciocínio, consideram de enorme importân-
cia compreender a influência do Treinador em todo 
o contexto de treino e competição.

 No entanto, e como garante Rodrigues (1997), 
“A procura do rendimento desportivo como conse-
quência do processo de treino, proporciona atingir os 
objetivos da competição, isto é, o sucesso desportivo.”  Para otimizar os processos de treino de for-

ma a permitir a sua plena aplicabilidade na compe-
tição, o treinador vai ter que investir nas tarefas de 
planeamento e nas de reflexão (Sequeira, Hanke & 
Rodrigues, 2017). Como realçam Thelwell,  Weston,  
Greenlees e  Hutchings  (2008),  o  treinador  tem  de  
criar  mecanismos  de  autoformação  e  autoavaliação  
para  elevar  o  seu  desempenho  durante  o  processo  
interativo no treino e na competição. 

 Cabe ao treinador proporcionar aos seus 
atletas, durante os treinos, todos os meios que lhes 
permitam atingir o máximo rendimento durante a 
competição.

  O comportamento do treinador antes da 
competição vai estar condicionado pelas decisões de 
planeamento, sempre sujeito, como diz Lyle (2002), à 
“imprevisibilidade da competição”.

 Após a competição, a preocupação do treinador irá centrar-se sobre a reflexão e avaliação do que 
sucedeu, o que vai, consequentemente, influenciar o planeamento do treino ou competição seguintes e assim 
sucessivamente. Deste modo, parece-nos que as determinantes do sucesso desportivo são inúmeras, onde 
devemos destacar, e não desvalorizar, o papel e as funções do treinador.

Foto: FAP

Foto: FAP



 EXISTE A TENTAÇÃO EM MUITOS 
TREINADORES DE PROCURAREM UMA “RECEITA 
DE SUCESSO” NUM “TREINADOR DE SUCESSO” 
E DEPOIS REPLICAREM COM A AMBIÇÃO QUE 
RESULTE TAMBÉM NELES.

 Invariavelmente acabam por perceber que 
durante a competição ao mais alto nível, a perso-
nalidade do treinador, o desenrolar do resultado, a 
classificação e os objetivos da equipa, a prestação 
dos atletas, a presença do público, são alguns dos 
muitos fatores que poderão influenciar e tornar 
inconstante o comportamento do treinador, o 
que poderá explicar a existência de uma grande 
heterogeneidade dos seus comportamentos. Ao 
longo dos anos temos observado e falado com 
inúmeros Treinadores de Andebol que  trabalham 
nas principais equipas das principais competições 
da Europa. 
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 Apesar da diversidade, muito do que dizem e fazem acaba por ter pontos comuns o que nos leva a 
concluir que quando o Treinador trabalha ao nível mais elevado, existem algumas decisões de planeamento 
para o dia da competição que são comuns. Tendo por base alguns dos dados do estudo de Sequeira, Hanke  
e Rodrigues (2017), poderemos definir como importantes decisões antes da competição, as seguintes:

• Na alta competição a vitória é 
o principal objetivo do jogo;

• A expectativa em relação ao 
jogo é a dos atletas terem 
uma boa prestação, esta-

rem confiantes e que consi-
gam corrigir os seus erros;

• O treinador prepara-se para 
fornecer muita instrução pres-

critiva durante o jogo;
• Considera importante ques-

tionar os seus atletas em al-
guma situação do jogo para 
os obrigar a refletir sobre 
as decisões a tomarem;

• Utilizar algum tipo de instrução 
avaliativa positiva em determina-

dos momentos do jogo, em conso-
nância com a marcha do marcador;

• Pressionar os atletas durante 
o jogo durante muito tempo;

• As interações afeti-
vas serem positivas;

• Dispensar algum tempo com 
o seu treinador adjunto du-

rante o jogo para ficar de pos-
se de mais informação;

• Estar em determinados mo-
mentos do jogo em obser-
vação silenciosa para anali-
sar de forma concentrada;

• Estar atento às interven-
ções verbais dos atletas 

para perceber como eles es-
tão a interpretar o jogo;

• Toda a preparação do jogo 
estar relacionada com os 

treinos anteriores.

Foto: FAP
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 De forma resumida podemos dizer que os treinadores de topo preparam e decidem com detalhe 
todo o seu processo de interação durante o jogo bem como o seu próprio comportamento. Os treinadores 
já não se preocupam só em antecipar tudo o que vai acontecer no jogo aos seus jogadores como passaram 
a preocupar-se a antecipar o seu próprio comportamento para assim tornarem a sua intervenção ainda mais 
eficaz! 

              JÁ APÓS A COMPETIÇÃO, 
A AUTOSCOPIA DO TREINADOR 
DERIVA NESTA REFLEXÃO:

• Preocupação em relacionar o 
cumprimento dos objetivos do 
jogo face aquilo que que treinaram 
durante a semana. O resultado, 
apesar de importante, passa para 
um patamar inferior. A avaliação 
centra-se mais no desempenho 
individual e coletivo da equipa;

• O treinador perceciona que aca-
ba por passar muito tempo do 
jogo a fornecer instrução

prescritiva aos seus atletas;

•  Que questiona os atletas sem-
pre em algumas situações do jogo;

•  Qual a sua instrução avaliativa 
é quase sempre positiva;

•  Confirma que pressiona os atle-
tas durante o grande parte do 
tempo ou mesmo durante muito 
tempo;

•  Que não utiliza apenas intera-
ções afetivas positivas mas tam-
bém algumas negativas;

•  Que muitas vezes acaba por es-
tar menos tempo com o treinador 
adjunto e não aproveitar essa mais 
valia;

•  Que aos estar muito tempo a 
intervir e a pressionar acaba por 
passar pouco tempo em observação 
silenciosa;

•  Que esteve atento às interven-
ções verbais dos atletas;

•  Que incide a relação do jogo com 
os treinos posteriores mais em ter-
mos táticos e estratégicos.

Foto: FAP



 Constatamos, portanto, que entre aquilo 
que o treinador planeia para si e que o seu desempe-
nho acaba por estar muito ligado ao desenrolar do 
jogo e que a intervenção com os atletas acaba por 
ser o que toma mais tempo no seu comportamento.

 No alto rendimento e nas principais competi-
ções julgamos que os perfis aqui apresentados acabam 
por não surpreender. No entanto, a mensagem mais

importante acaba por ser (e isso é unânime) que, independentemente da diferença entre aquilo que se 
prepara e aquilo que sucede, é determinante o treinador, nos dias de hoje, planear e antecipar todo o seu 
comportamento antes da competição para assim a sua intervenção ser o mais eficaz possível. 

“ Por outro lado, e com o mesmo grau de importância, é importan-
te refletir também como foi o seu comportamento real e o que isso 

poderá ter interferido no desempenho dos seus atletas. O treino 
do treinador aparece como uma inevitabilidade nos dias de hoje. 

Apesar do foco na alta competição, parece-nos que também deve-
rá ser alvo de reflexão e estudo no treino com jovens ”.
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Foto: FAP

Foto: FAP

Foto: FAP

PLANEAR E 

ANTECIPAR



O TREINO ESPECÍFICO DO 
GUARDA-REDES DE ANDEBOL:

A MELHORIA DA COMPONENTE TÁTICA

 A tendência atual de evolução do Andebol conduz para um jogo com cada vez maior velocidade, 
levando assim a que exista maior número de ataques e consequentemente também um maior número de 
remates, implicando também a mais intervenções por parte do guarda-redes no desenrolar do jogo. Este 
facto aliado à evolução das capacidades dos próprios jogadores, à variedade das formas de remate, que são 
cada vez mais diversificadas, exige ao guarda-redes um conhecimento do jogo, que lhe permita desenvolver 
capacidades de antecipação podendo assim conduzi-lo a um maior êxito/eficácia nas suas defesas.

 Verifica-se que o guarda-redes assuma uma 
importância cada vez maior e mais decisiva para al-
cançar a vitória num jogo, sendo por isso fundamental 
o treino estruturado e faseado dos diferentes tipos 
de preparação que englobam o treino desportivo do 
guarda-redes. Ocupa e joga numa posição de relevo 
no andebol atual, uma vez que o seu desempenho 
pode determinar a vitória ou a derrota da sua equipa. 
Desta forma, e devido, a uma constante evolução 
dos jogadores de campo, é necessário preparar e 
desenvolver nos guarda-redes competências que 
possam contribuir para o seu crescimento e aumento 
da sua eficácia.

 Constata-se que os guarda-redes com lar-
ga experiência no seu posto específico, ou seja, 
com uma elevada memória motriz, onde guarda 
todas as ações eficazes que repetiu durante anos de 
treinos e competições, conseguem antecipar mais

cedo e com maior rigor os remates dos adversários, 
levando-os a tomar decisões mais acertadas e con-
sequentemente defender mais remates.

 Considerando que a componente tática é 
fundamental na ação do guarda-redes de andebol, 
mas muitas vezes esquecida na sua preparação, 
o presente estudo pretende avaliar a eficácia de 
um programa de treino, baseado em exercícios que 
potenciam o constante desenvolvimento de pro-
cessos mentais, que possibilitem ao guarda-redes 
de andebol desenvolver e mecanizar o pensamen-
to anterior à ação de remate. Procura-se dotar o 
guarda-redes em situação de treino específico com 
mecanismos que lhe permitam uma constante leitura 
dos indicadores de remate e em que os exercícios o 
obriguem a pensar de forma a conseguir antecipar 
esse mesmo remate. Considera-se que se deverá 
desenvolver o conhecimento específico do jogo dos
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guarda-redes principiantes provocando uma melhoria 
substancial da sua “experiência” de baliza, associan-
do o trabalho técnico à componente tática do jogo. 

Participaram no estudo 11 atletas, todos praticantes 
de andebol, guarda-redes e com idades compreen-
didas entre os 13 e os 18 anos, com uma média de 
idades de 15,55 + 2,11 anos com uma média de 4 + 
2,11 anos de prática de andebol.

 Realizou-se uma avaliação inicial, com a 
concretização de 100 remates a cada participante, 
por um grupo de 10 jogadores. Após isto, foram 
aplicados exercícios específicos, ao longo de nove 
semanas, com a realização de três treinos sema-
nais, totalizando 27 sessões de treino. O programa 
foi composto por sete exercícios, adequados aos 
remates realizados nos diferentes postos especí-
ficos da modalidade. Estes sete exercícios, quatro 
correspondiam a remates da primeira linha com e 
sem oposição defensiva (posição lateral e central) e 
três correspondiam a remates da segunda linha (dois 
com remates de pivot e de ponta e um com remates 
em penetração da 2ª linha):

- remates de 1ª linha, com prévia definição da zona 
de remate (direita ou esquerda) em função da tra-
jetória do rematador;

- idêntico ao anterior com variantes: rematador 
esquerdino e rematador com cor de camisola dife-
renciada invertem zonas de remate;

- remates de 1ª linha, com oposição em bloco (pas-
sivo): em função do lado que ultrapassa o bloco, é 
definida a trajetória da bola;

- remates de 1ª linha, com definição das zonas de 
remate em função do nº de apoios realizados pelo 
rematador;

- remates em penetração, com prévia definição da 
zona de remate (direita ou esquerda) em função da 
trajetória do rematador;

- remates de pivot, com prévia definição da zona de 
remate (ângulo curto ou ângulo longo) em função 
do lado de rotação do rematador;

- remates de ponta, com prévia definição da zona de 
remate (ângulo curto ou ângulo longo) em função 
do local inicial de saída do rematador;

15

Foto: FAP



 Em cada treino era realizado, na fase de ativação geral do guarda-redes, um exercício específico 
de 1ª linha e outro de 2ª linha. Estes exercícios foram elaborados com o objetivo de fornecer indicadores de 
remates que permitissem ao guarda-redes, antecipar a trajetória da bola e, assim, reduzir o seu tempo de 
reação. No final da aplicação do programa realizou-se uma avaliação final, baseada na mesma bateria inicial 
de remates, pelos mesmos jogadores, com a mesma ordem e pelas mesmas posições, de forma a verificar-se 
os efeitos do programa neste grupo de jovens atletas.  Tanto a avaliação inicial como final foram observadas 
e gravadas em vídeo para posterior análise dos dados.

Taxa de eficácia dos guarda-redes no pré e no pós-teste

                          Av1 Av2 Av3 Av4 Av5      Total

Guarda-redes      

Pré-teste   46,2% 47,4% 23,8% 36,9% 20,3% 33,9%

Pós-teste   55,7% 65,1% 25,5% 46,0% 29,5% 43,2%

Av1 – remates de 1ª linha sem oposição; Av2 – remates de 1ª linha com oposição passiva (bloco); Av3 – remates de Pivot; Av4 – remates de ponta;  Av5 – remate aos 6 metros em penetração.
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 Verificou-se que houve melhorias signifi-
cativas na taxa de eficácia dos guarda-redes. Essas 
melhorias ocorreram nos remates da primeira li-
nha, nomeadamente na avaliação 1 e 2 (Av1, Av2), 
pois verificou-se que a diferença entre o pré e o 
pós-teste é de 9,5 % no primeiro e de 17,7 % no 
segundo. Relativamente a remates de 2ª linha, foi 
insignificante a melhoria ao nível dos remates da 
posição de Pivot (Av3) (+1,7%), mas foi significativa 
a sua melhoria quer nos remates de ponta (Av4) 
(+9,1%) e em penetração (Av5) (+9,2%). 

 Na Av1 pode-se referir, que a evolução 
da eficácia do guarda-redes pode ser devida ao 
fato dos remates efetuados serem da 1ª linha,

ou seja, além de este ter sido sujeito à aplicação prática da bateria de testes, os remates efetuados desta 
zona, permitem que o guarda-redes tenha um tempo de reação mais elevado. Contudo o trabalho de obser-
vação e análise prévia imposto ao guarda-redes pode ter contribuído para uma melhor eficácia por parte 
deste. Já na Av 2, a diferença é mais significativa da aplicação prática da bateria, isto porque, para além do 
guarda-redes ter sido sujeito a um programa de treinos, a avaliação 2, trata-se de remates da 1ª linha com 
oposição defensiva. 

”...permitem que o guarda-redes tenha 
um tempo de reação mais elevado.”

Foto: FAP
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em situação de treino, em apenas 
9 semanas de alteração dos seus 
hábitos de trabalho.

 Da análise e reflexão 
acerca dos resultados obtidos 
pode-se concluir que alguns dos 
indicadores de remate (traje-
tória, impulsão, bloco, latera-
lidade) podem ser aplicados 
em contexto prático de treino 
e que uma bateria de exercí-
cios, com aplicação prática no 
contexto do conceito tático do 
jogo pode provocar melhorias 
significativas na eficácia dos 
guarda-redes.   

 Considerando que o habi-
tual treino do guarda-redes é reali-
zado de forma inespecífica, em que 
as situações de remate não se ade-
quam à realidade do jogo, implican-
do uma reduzida transferência para 
a sua aplicação em competição, 

 Isto permite ao guarda-re-
des diminuir a sua área de interven-
ção, pois através da pré-colocação 
da defesa, a trajetória efetuada pelo 
atacante, a posição do braço e o 
número de passos efetuados, são 
indicadores que auxiliam na ante-
cipação da trajetória do remate.

 Nas Av3, Av4 e Av5, consi-
deramos que em primeiro lugar a 
aplicação da bateria de exercícios 
possibilitou aos guarda-redes inte-
ragirem com um maior número de 
remates destas posições durante os 
seus treinos (o que não acontecia 
habitualmente, pois o trabalho era 
realizado fundamentalmente com 
remates de 1ª linha), auxiliando o 
guarda-redes também nas leituras 
relativas aos indicadores de remate.

 Na globalidade verifi-
cou-se uma melhoria substancial 
(9,3%) da  eficácia do guarda-redes 

pode-se concluir que a aplicação 
de exercícios que provoquem nos 
guarda-redes o pensamento antes 
do remate pode ser um importan-
te meio de desenvolvimento do 
conhecimento específico do jogo 
em jovens atletas, acelerando o 
seu processo de aquisição de “ex-
periência” de jogo. 

 Este trabalho não neces-
sita obrigatoriamente de alterar 
hábitos de organização do treino, 
pois é realizado na fase de ativação 
do guarda-redes, aplicando sim 
exercícios mais específicos, táticos 
e eficazes.

 É assim nossa perceção, 
que este modelo de treino, acima 
de tudo, potencia maior tempo de 
treino específico do guarda-redes 
e em contexto de ações muito pró-
ximas da sua atividade em jogo.

Foto: FAP
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 A formação sistemá-
tica de desportistas jovens não é 
uma questão que desenvolveu de 
forma homogénea nos distintos 
desportos. 

 Existem desportos que 
têm uma experiência acumulada 
de muitos anos e conseguiram es-
tabelecer uma sistemática que, nas 
suas linhas básicas, é aceite pela 
maioria e não oferece alternativas 
muito diferentes. São em geral des-
portos fechados, individuais e de 
rendimento relativamente prema-
turo, poderia citar como exemplo 
a ginástica ou a natação.

 O interesse que des-
perta o Alto Rendimento 
provocou que todos os 
desportos se apresentem 
com a necessidade de 
formação de indivíduos 
cada vez mais jovens e 
proliferaram as escolas 
desportivas. 
 O modelo de acesso ao 
desporto das nossas crianças va-
riou radicalmente em muitos casos. 
Paralelamente desenvolveram-se 
teorias sobre a iniciação e o ensino 
desportivo que em alguns casos se 
afastam significativamente do que 
havia sido tradicional até á poucas 
décadas. Não tenho dados para 
fazer uma análise do que sucede 

em todo o panorama desportivo, 
mas gostaria de fazer um comen-
tário subjetivo do que se passa no 
meu desporto – o andebol – e que 
talvez seja extensível a desportos 
coletivos de natureza parecida.

 Queremos ser bons treina-
dores/educadores e programamos 
o processo de formação de forma 
detalhada, estabelecendo distintas 
etapas, nas quais definimos objeti-

vos, conteúdos, formas de trabalho 
e avaliação … enfim, não nos escapa 
qualquer detalhe.

 No entanto, quando em 
conversas de café falamos de joga-
dores geniais, sempre nos referimos 
aos que “aprenderam a brincar na 
rua” e se citamos os nossos próprios 
jogadores, falamos muito mais de 
suas dificuldades e defeitos do que 
do seu potencial e das suas virtudes.

APRENDER JOGANDO NA RUA: 
PASSAR DO JOGO AO DESPORTO DE FORMA 

PROGRESSIVA
MANUEL LAGUNA    
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 Isso me faz pensar numa 
espécie de frustração generalizada, 
de uma diferença traumática en-
tre o que propomos e a perceção 
daquilo que alcançamos. 

 De onde vem essa 
subtil e inconsciente - 
mas generalizada - sen-
sação de fracasso?
 Gostaria de salientar al-
guns desequilíbrios frequentes na 
abordagem de muitas Escolas de 
Andebol:

 O desejo de “fazer bem” 
leva-nos a que nos fixemos nos 
“desportos de maior tradição 
científica” e copiemos modelos 
de trabalho, não percebendo que 
a maioria daqueles desportos que 
imitamos são desportos fechados, 
de natureza muito diferente ao que 
pretendemos ensinar, onde tudo 
está controlado, a tomada de de-
cisão não influencia decisivamente 
o resultado, a técnica procura o 
“movimento ideal” e os sistemas de 
trabalho baseiam-se na repetição 
desses movimentos.

 No andebol, e em despor-
tos similares, a intencionalidade, a 
capacidade de interpretar e adaptar 
afetam decisivamente o resultado 
e isso deve ser fundamental na de-

terminação de conteúdos e formas 
de trabalho.

A imitação não chega
 Os jogos coletivos são des-
portos de natureza “social” e seria 
aconselhável que eles começassem 
a ser praticados no momento evo-
lutivo onde as crianças, de forma 
natural e não induzida abordam a 
“Etapa Social”, onde o desejo de 
movimento em grupos com ativi-
dades que envolvam cooperação 
e oposição aparece espontanea-
mente. Isso geralmente não co-
meça a acontecer antes dos nove 
ou dez anos de idade, no entanto, 
em muitas ocasiões começamos 
a treiná-los para jogar como uma 
equipa muito antes.

 Uma criança não é um 
“adulto mais baixo”, as suas ca-
racterísticas físicas, motoras, in-
telectuais e emocionais são muito 
diferentes das características dos 
adultos. Na realidade, não é fácil 
para eles desenvolverem um jogo 
similar ao jogado por jogadores 
com mais quatro ou cinco anos 
de idade.

 No entanto, partimos de 
uma análise do jogo do adulto para 
determinar os conteúdos que va-
mos trabalhar na criança.

 Poderia resumir dizendo 
que aproveitamos “o jogo deles” e 
os levamos diretamente para “nos-
so desporto”. Este é, para mim, 
o erro fatal que provoca aquela 
frustração latente que percebo em 
muitos dos treinadores e dirigentes 
de clubes de formação desportiva 
de andebol.

 No começo, o andebol deve 
ser um jogo muito simples que, 
sem perder sua estrutura global, 
se adapta às habilidades de quem 
se inicia. O fundamental no início 
é que eles joguem e desfrutem do 
jogo sem ter que se submeter a 
exigências muito complexas, inten-
cionais e estritamente mecânicas.

 Devemos ter paciência para 
transformar essa experiência de 
prazer pelo jogo num desafio de 
melhoria gradual, em que o treino 
parecerá mais uma necessidade do 
que uma imposição.

 Sem esquecer que ninguém 
se faz bom através de sucessivos 
fracassos, que ao fazê-los pro-
gridem, colocando objetivos que 
possam superar, e que os levem a 
crescer com a sensação de suces-
so, é fundamental nos desportos 
onde os aspetos emocionais são 
mais decisivos do que parecem à 
primeira vista.
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”Pessoas criativas geralmente aparecem em am-
bientes criativos.” 

 É evidente que as crianças que se aproximam 
de um desporto fazem-no na tentativa de imitar os seus 
ídolos, para se parecerem com os adultos, mas não 
é nem mais nem menos do que acontece em outras 
brincadeiras da infância, como brincar aos príncipes 
ou princesas, aos policiais e ladrões, ou qualquer coisa 
que a sua imaginação lhes faça passar pela cabeça. 

Sejamos inteligentes e respeitemos as suas necessi-
dades e a sua iniciativa de jogar, proponhamos um 
jogo simples e divertido, deixando que eles, e não 
nós, sejam os protagonistas da atividade, exatamente 
como fazem sozinhos no pátio da escola ou na rua.

 A nossa aparição como “treinadores” deve 
ser progressiva e não-invasiva, o seu desejo de 
melhoria fará tudo o resto e aí estaremos nós para 
não dececionar as suas expectativas. 

 A transição do jogo para o desporto deve 
ser feita pouco a pouco, de forma praticamente 
impercetível para eles.

 Não podemos esperar que todos cheguem 
a escrever o “Dom Quixote”, mas no final eles po-
dem escrever uma carta para qualquer amigo ... e 
se entenda o que eles lá colocam. 

Foto: FAP

 Exste uma ideia tácita de que as técnicas de execução são treinadas, mas a tomada de decisões 
depende quase exclusivamente da inteligência inata do indivíduo. Permitam-me revelar-me contra esta 
ideia, não expressa mas predominante, estou firmemente convencido de que todos podem melhorar muito 
nos aspetos táticos individuais, com treinos muito simples, se a abordagem for adequada. Pessoas criativas 
geralmente aparecem em ambientes criativos.

Tal como não há dúvida de que praticamente qualquer ser humano pode aprender a escrever, e redigir cor-
retamente, se ele é educado de forma apropriada, eu não tenho nenhuma dúvida de que quase qualquer 
criança pode começar a jogar de forma inteligente estes desportos se treinar de forma correta. Outra coisa 
é alcançar a excelência.



 Uma das mais importan-
tes alterações às regras do jogo 
verificou-se em 2000 quando foi 
abolida a necessidade da equipa 
defensora estar no seu meio campo 
após ter marcado golo para que o 
jogo fosse reatado. Esta alteração 
proporcionou mudanças do ponto 
de vista táctico na abordagem à 
fase de transição defesa ataque. 

 De facto, a maior parte 
das equipas começou a tentar tirar 
partido da “reposição rápida após 
golo”, beneficiando assim de uma 

eventual ausência de recuperação 
defensiva ou desorganização de-
fensiva por parte do adversário. 
Esta estratégia denominada “re-
posição rápida após golo”, ou por 
outros autores como “contra-golo”, 
passou a assumir uma importância 
considerável no modelo de jogo de 
algumas equipas. 

 No entanto para além de 
ideias acerca da utilização deste 
método jogo ofensivo não existem 
estudos suficientes que comprovem 
a sua eficácia. 

 Assim sendo o presente 
trabalho pretende refletir acerca 
da utilização da reposição rápida 
após golo e avaliar a pertinência 
da sua utilização. 

 Com esse propósito foram 
analisados 18 jogos do Campeonato 
do Mundo de seniores femininos de 
2017, tendo sido registadas todas 
as condutas do ataque e poste-
riormente selecionadas aquelas 
que dizem respeito a utilização da 
reposição rápida após golo.

 O método de jogo ofensivo “reposição rápida após golo” ou “contra-golo”, que é utilizado na fase 
de transição defesa-ataque caracteriza-se por uma tentativa de finalização rápida por parte da equipa que 
sofreu um golo, tentando tirar partido da deficiente recuperação defensiva ou eventualmente da desor-
ganização defensiva que pode ocorrer numa defesa zona temporária. Assim, as equipas que sofrem golo 
procuram imediatamente criar uma situação de finalização por forma a atenuar o efeito do golo sofrido.
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A “REPOSIÇÃO RÁPIDA APÓS 
GOLO:

CARATERIZAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DE ATAQUE REALIZADAS EM JOGOS DO CAMPEONATO DO MUNDO 
2017 EM SENIORES FEMININOS 



 Para além deste óbvio objectivo, ain-
da existem outras razões de ordem estratégi-
ca que podem aconselhar a sua utilização, como 
por exemplo, (i) a intenção de perturbar a reali-
zação de substituições ataque/defesa por par-
te do adversário e (ii) um aumento do ritmo

de jogo para tirar partido de um even-
tual desgaste do ponto de vista físico. A 
utilização deste método de jogo ofen-
sivo tem ocasionado muita discussão

relativamente à pertinência da sua utilização, bem como à eficácia obtida pelas equipas a partir deste tipo 
de acções. No texto que se segue serão utilizadas sem distinção as duas expressões (“reposição rápida após 
golo” e “contra-golo”), porque de facto é isso que ocorre na prática de treinadores e equipas.

 O pincipal objectivo des-
te pequeno estudo, é analisar e 
descrever quer do ponto de vista 
quantitativo, quer qualitativo, as 
situações em que as equipas utili-
zam este tipo de método de jogo 
ofensivo para tentar concretizar os 
seus ataques, bem como o resul-
tado dessas acções. Esta análise 
é feita na maior parte dos casos, 

comparando os valores obtidos 
pelas equipas vitoriosas e derro-
tadas, procurando assim dar um 
contributo para o conhecimento 
dos factores que influenciam o 
sucesso das equipas.  

Como já foi referido, escasseiam 
os trabalhos realizados com esta 
temática, pelo que é importante 

contribuir para o conhecimento 
desta fase do jogo. 

 Para além disso, o facto de 
ser escolhida uma amostra relati-
va às competições femininas, visa 
colmatar algum défice de estudos 
realizados com estas equipas, já 
que a maior parte dos trabalhos 
são realizados com estudos nas 
competições masculinas.

Foto: FAP
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Amostra
 No presente estudo foram considerados os 16 jogos efectuados no Campeonato do Mundo de seniores 
femininos de 2017 a partir dos oitavos de final. Foram registadas todas as ocorrências relativas aos diferentes 
ataques realizados pelas equipas e, como o propósito é analisar o contra golo, apenas foram consideradas 
as sequências em que esse método de jogo ofensivo foi utilizado. 

Apresentação e discussão dos resultados
 Sequências ofensivas e ataques finalizados através da “reposição rápida após golo”. Na Tabela 1 são 
apresentados os resultados referentes aos golos sofridos por parte das equipas vitoriosas e derrotadas, bem 
como o número e percentagem de “contra-golo” realizados a partir dessa situação.

 Da análise da tabela podemos inferir que a percentagem de utilização total da reposição rápida após 
golo é de 27,9%, sendo que as equipas vitoriosas alcançam 25,5% e as derrotadas 29,8%. 

 Relativamente ao número de ataques finalizados é de realçar que das 96 sequências de contra-golo 
que as equipas vitoriosas iniciam, 41 são finalizadas com remate e perda de posse de bola por falta técnica ou 
acção do adversário. No que diz respeito às equipas derrotadas os valores são de 135 e 64 respetivamente. 
Tendo como referência o número total de ataques finalizados pelos dois grupos de equipas, conclui-se que 
as equipas vitoriosas finalizam 5,4% dos seus ataques através do “contra-golo”, enquanto para as derrotadas 
essa percentagem é de 9,3%.

Contexto do jogo em que a “reposição rápida após golo” é utilizada
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 Decorrente da análise da tabela, é importante realçar que a maioria das sequências (88,7%) ocorre 
quando existe uma relação de igualdade numérica 7X7. De realçar ainda que as equipas vitoriosas utilizam 
mais este método de jogo ofensivo mesmo em situação de superioridade numérica com mais uma jogadora, 
quando comparadas com a utilização por parte das equipas derrotadas (14,6% e 6,7% respectivamente). A 
utilização da reposição rápida após golo nas outras situações de relação numérica absoluta é residual.

 Na próxima tabela (Tabela 3) são apresentados os valores relativos às sequências ofensivas realizadas 
através da “reposição rápida após golo”, em função do resultado verificado no marcador.

 Os valores apresentados permitem retirar algumas ilações acerca da forma como os dois grupos de 
equipas (vitoriosas e derrotadas) utilizam este método de jogo ofensivo. Em primeiro lugar, é importante 
realçar que quando o jogo está empatado os dois grupos de equipas realizam uma percentagem semelhante 
de “contra--golo” (vitoriosas - 8,3% das sequências; derrotadas - 8,9% das sequências). No entanto quando 
se comparam os valores percentuais de utilização deste método de jogo em situações em que as equipas 
estão em vantagem no marcador, as diferenças são significativas (vitoriosas 58,3%; derrotadas 3,7%). No 
que diz respeito às situações de desvantagem no marcador, as equipas vitoriosas realizam 33,3% das suas 
sequências nesta situação, enquanto as equipas derrotadas alcançam uma percentagem de 87,4%.

 Como análise final a este parâmetro é possível afirmar que as equipas vitoriosas utilizam de forma 
mais consistente este método de jogo ofensivo, independentemente do resultado verificado no marcador, 
enquanto as equipas derrotadas privilegiam a utilização do “contra-golo” nas situações de desvantagem no 
marcador. Os resultados indiciam, portanto, que a “reposição rápida após golo” é utilizada pelas equipas 
vitoriosas como estratégia de jogo permanente, parecendo evidente no caso das equipas derrotadas essa 
utilização é realizada como recurso para recuperar uma desvantagem no marcador.
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Resultado da utilização da “reposição rápida após golo”
 Para análise desta categoria foram consideradas todas as formas como uma sequência ofensiva pode 
terminar (remate/ perda de bola por falta técnica ou regulamentar/ perda de bola por acção do adversário/ 
falta sofrida/ paragem para organização do ataque/ etc.) Os resultados desta análise são apresentados na 
Tabela 4.

 Relativamente à tabela 
anterior importa relevar alguns 
valores e que depois de uma análise 
global podem contribuir para expli-
car algumas diferenças encontradas 
entre o grupo de equipas vitoriosas 
e o das derrotadas. A percenta-
gem de sequências que terminam 
com remate é muito semelhante 
para os dois grupos de equipas: 
vitoriosas - 33,3% das sequências 
de “contra-golo” realizadas; der-
rotadas - 34,1% das sequências de 
contra-golo realizadas. Também no 
que diz respeito às sequências que 
terminam com faltas por parte do 
adversário, decorrente da recu-
peração defensiva, não existem 
diferenças significativas: vitoriosas 
- 22,9%; derrotadas 20,7%.

 Um dos valores que indi-
ciam diferentes níveis de perfor-
mance entre os dois grupos de 
equipas analisados, são os relati-
vos às sequências que terminam 
com perda de posse de bola sem 

remate, seja por falta técnica ou 
regulamentar, seja por acção do 
adversário. 

 De facto, quando analisa-
dos estes valores verifica-se que as 
equipas vitoriosas perdem a posse 
de bola nestas circunstâncias em 
6,3% das sequências realizadas, 
enquanto no caso das equipas der-
rotadas esse valor sobe para 12,6%, 
ou seja, exactamente o dobro das 
acções.

 Outra das situações con-
sideradas na análise deste parâ-
metro foi a paragem do “contra-
-golo” para proceder a passagem 
para a fase de ataque em sistema. 
Também no caso deste evento, 
os valores entre os dois grupos 
de equipas não apresentam dife-
renças significativas (vitoriosas 
- 24,0%; derrotadas - 26,7%).

 A partir dos dados obtidos 
na análise desta categoria há um 
valor (não apresentado na Tabela 
4) que pode ser calculado e que 
merece realce: a percentagem de 

sequências que terminam com ex-
clusão para o adversário. Quando 
considerados os valores percentuais 
obtidos neste parâmetro, verifica-
-se que as equipas vitoriosas ter-
minam 10.4% das suas sequências 
com uma exclusão do adversário, 
situações que ocorrem quer no 
acto do remate, quer na sequência 
de faltas sofridas. Já quando consi-
derados os valores que decorrem 
da “reposição rápida após golo” 
por parte das equipas derrotadas, 
verifica-se que as sequências que 
terminam com exclusão para o ad-
versário perfazem apenas 2,2% do 
total.

 Numa análise global é ne-
cessário realçar quer os valores de 
ataques perdidos sem remate (o 
dobro para as equipas derrotadas), 
quer ainda das sequências que 
terminam com exclusão para o 
adversário (percentagem cinco 
vezes superior para as equipas 
vitoriosas), factores que podem 
ter um peso significativo para o a 
performance global das equipas.
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Zona e situação em que ocorre o remate
 Na Figura 1 são apresentadas as percentagens por zona e situação em que ocorrem os remates das 
equipas. Foram consideradas as seguintes: remates de 1ª linha; remates de 2ª linha em penetração; remates 
de pivot; remates de extremo; remates de 7metros; remates com “aérea”.

 Da análise da figura an-
terior (Figura 1) importa relevar os 
seguintes valores:

 Elevada percentagem de 
remates de 1ª linha, realizados 
pelas equipas derrotadas (58,7%). 
este valor desce para 34,4% quan-
do consideramos os valores obti-
dos pelas equipas vitoriosas;

 Valores semelhantes para 
os remates na 2ª linha em penetra-
ção (vitoriosas - 21,9%; derrotadas 
- 19,6%). 

 Maior percentagem de 
remates realizados nas situações 
de 7 metros para as equipas vi-
toriosas (25,0%) em relação aos 
que são realizados pelas equipas 
derrotadas (8,7%).

 Percentagem superior de 
remates realizados na posição de 
pivot para as equipas vitoriosas 
(12,5%) em relação aos que são 
realizados pelas equipas derrotadas 
(2,2%).

 Maior percentagem de re-
mates de extremo para as equipas 

derrotadas (10,9%) do que a obtida 
pelas equipas vitoriosas (6,3%).

 Numa análise global po-
de-se concluir que as equipas vito-
riosas têm uma distribuição mais 
equilibrada das zonas de remate 
utilizadas e com percentagens de 
finalização mais elevada em zonas 
onde a eficácia é habitualmente 
maior (7 metros e pivot).

 Para finalizar a discussão 
acerca deste parâmetro é im-
portante fazer uma referência à 
eficácia global de remate, que é 
apresentada na Tabela 5. 

 As eficácias de remate obtidas, 81,3% para as equipas vitoriosas e 58,7% para as equipas derrotadas, 
são certamente influenciadas pelas zonas e situação em que o remate é realizado. De facto, como foi possível 
constatar pela análise da Figura 1, existe maior percentagem de finalização das equipas vitoriosas em zonas 
que habitualmente proporcionam elevada eficácia de remate (7 metros e pivot) e, por outro lado, há uma 
menor utilização de zonas onde essa eficácia não é tão elevada (1ª linha).
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Eficácia de ataque 
 Ao longo de todo o texto a ênfase foi dada à análise de todas as sequências ofensivas, que incluem 
as situações que terminam quer com perda de posse de bola, quer com sequências que não originam perda 
de posse de bola. Como exemplo destas últimas é possível identificar, (i) as faltas sofridas que permitem a 
manutenção da posse de bola e (ii) as situações em que a equipa opta por parar o “contra-golo” passando à 
fase de organização do ataque em sistema, entre outras. Na análise efectuada neste ponto do trabalho ape-
nas serão considerados os ataques efectivamente finalizados, seja por perda de posse de bola sem remate, 
seja após remate. Os resultados da eficácia de ataque obtida nas situações de remate através da “reposição 
rápida após golo” são apresentados na Tabela 6.

 Como é possível observar a eficácia de ataque das equipas vitoriosas é claramente superior rela-
tivamente à obtida pelas equipas derrotadas (68,4% vs 42,9%). Este dado tem ainda maior relevância se 
atendermos ao facto das equipas vitoriosas finalizarem menos ataques (38) após “contra-golo” do que as 
equipas derrotadas (63).

Para esta diferença de eficácia contribuem certamente:
 O facto das equipas derrotadas finalizarem mais ataques sem remate, por perda de posse de bola 
por falta técnica/regulamentar ou por acção do adversário, como ficou expresso pela análise da Tabela 4.

 A diferença obtida pelos dois grupos de equipas na eficácia de remate (Tabela 5), que é muito in-
fluenciada pela distribuição dos remates por zona (Figura 1).

Principais conclusões 
 A percentagem de utilização de “contra-golo” é semelhante para 
o grupo de equipas vitoriosas e para o grupo das equipas derrotadas.

 As equipas vitoriosas obtêm maior eficácia nos ataques finali-
zados após “reposição rápida após golo” do que as equipas derrotadas.

 As equipas derrotadas perdem mais vezes a posse de bola 
sem remate do que as equipas vitoriosas.

 As equipas vitoriosas conseguem maior percentagem de fina-
lização dos seus remates em zonas em que habitualmente se obtêm 
elevadas eficácias de remate.

 A eficácia de remate obtida pelas equipas vitoriosas é clara-
mente superior à obtida pelas equipas derrotadas.

 As equipas vitoriosas terminam as sequências de “contra-golo” 
com exclusão para o adversário, uma percentagem cinco vezes maior 
do a obtida pelas equipas derrotadas. Foto: FAP
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CAMPEÕES NACIONAIS 
ÉPOCAS - CLUBES - ASSOCIAÇÕES - ESCALÕES

 A ATAP publica um documento que faz o levantamento de todos os campeonatos nacionais conquis-
tados por equipas dos infantis aos juniores masculinos. Além das equipas, é também realizada uma análise 
às Associações Regionais das quais estas equipas faziam parte. São dados que fazem parte da história do 
andebol nacional. Agradecemos este contributo realizado pelos treinadores Manuel Jorge Ferreira e Fernando 
Jorge Oliveira.
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