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JUSTIFICATIVA: O entendimento dos motivos 
dos praticantes quanto à realização da prática 
de esporte durante as aulas de Educação Física 
pode auxiliar o professor na melhoria do 
processo ensino-aprendizagem.   
OBJETIVO GERAL: Analisar a motivação 
predominante nos estudantes de Educação 
Física quanto à prática de esporte. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar os 
tipos de motivação dos estudantes praticantes 
de esporte nas aulas de Educação Física; - 
Verificar qual tipo de motivação é predominante: 
se a motivação intrínseca ou a extrínseca.  
METODOLOGIA UTILIZADA: O instrumento de 
coleta de dados foi elaborado por Kobal (1996) e 
corresponde a um questionário acerca dos 
motivos intrínsecos e extrínsecos em aulas de 
Educação Física. As respostas serão 
assinaladas em uma escala do tipo Likert de 
alternativas. Após o período das aulas, os 
alunos serão submetidos ao instrumento de 
avaliação da motivação. Os resultados serão 
posteriormente tabulados e apresentados aos 
estudantes que participaram do estudo. 
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1) JUSTIFICATIVA DO TEMA DE ESTUDO 

 

A motivação é um fator essencial para a prática de esporte na medida em 

que, os menos habilidosos tendem a pensar que não tem jeito para a matéria. 

Embora o esporte seja um importante componente curricular, fatores pessoais e 

contextuais incidem para que muitos estudantes deixem de valorizar a prática nas 

últimas séries de ensino fundamental. Por isso, frente ao desinteresse nas aulas de 

Educação Física, o estudante pode mediante orientação analisar os fatores 

determinantes de suas ações como as que são dirigidas para a prática do esporte. 

Diante do que o estudante geralmente acaba enquadrado em duas categorias de 

motivação: interna ou externa. No final, ainda que por razões externas, a 

recompensa verdadeira advirá da superação das próprias limitações. O presente 

estudo pode através do entendimento dos motivos dos praticantes quanto à prática 

de esporte durante as aulas de Educação Física auxiliar o professor na melhoria do 

processo ensino-aprendizagem.  Ou seja, a partir do aprofundamento na 

compreensão da motivação dos estudantes, o professor poderá de forma 

considerável contribuir para o alcance de determinada meta. Em particular, as que 

se encontram no terreno da prática esportiva. 

 

2) PROBLEMA/PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A falta de motivação dos estudantes é uma queixa frequente dos professores. 

Fato que tende a afetar a aprendizagem o que o professor ensina. Em várias 

matérias o compromisso pessoal implicado na tarefa é baixo. Ora, o estudante, 

como qualquer outro ser humano faz uso dos processos motivacionais para realizar 



suas tarefas. Por motivação, os psicólogos entendem geralmente o processo mental 

envolvido no acionamento do comportamento. Por isso, é necessário que o 

professor o conheça. No contexto da prática do esporte a motivação do estudante é 

importante para manter seu interesse em aprendê-lo. Um dos problemas cruciais 

enfrentado no dia a dia é o dos estudantes do final do ensino médio que 

aparentemente passam a prestar atenção em outras coisas. Aos poucos, conforme 

avança na escolaridade, o desinteresse destes pelo conteúdo progride até sair do 

controle do professor. À luz dessas considerações parece, pois, conhecer os 

aspectos pessoais que influenciam a motivação desses alunos durantes as aulas de 

Educação Física voltadas para a prática esportiva. O objetivo principal do presente 

estudo consiste em averiguar a tendência motivacional predominante nos 

estudantes das aulas de Educação Física do ensino fundamental. O estudo busca 

assim, compreender as razões dos estudantes para a prática do esporte durantes as 

aulas. O que possivelmente terá efeito no futuro quanto à autonomia do adulto na 

meta de fazer exercício voltado à promoção da saúde. Sair se bem no período da 

adolescência pode evitar que se saia mal na preservação da saúde em idade 

posterior. 

 

3) OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a motivação predominante nos estudantes de Educação Física 

quanto à prática de esporte.  

 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar os tipos de motivação dos estudantes praticantes de esporte nas 

aulas de Educação Física; 

- Verificar qual tipo de motivação é predominante: se a motivação intrínseca 

ou a extrínseca. 

 

5) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os estudiosos da motivação geralmente classificam a motivação em duas 

grandes classes: a motivação relacionada à tarefa ou motivação intrínseca e a 



relacionada às recompensas externas ou motivação extrínseca. A motivação é um 

constructo psicológico em que estão incluídos aspectos como necessidades, 

impulsos, propósitos e interesses. Obviamente, é considerado um fator misturado ao 

pensamento no acionamento do comportamento. 

Quando o estudante (aluno ou aluna) está aprendendo um esporte, podem 

encontrar facilidades ou dificuldade que terão efeitos em outras situações. Ao longo 

do processo ensino-aprendizagem, o modo de reação surgido ao longo deste pode 

ajudá-los a adotarem preferencialmente um tipo ou outro de motivação. Assim, a 

aprendizagem não se reduz apenas à aquisição de conhecimento. Inclui também a 

aquisição de habilidades e ainda de interesses associados a certas metas e domínio 

de tarefas. Por esse ângulo, um aluno motivado intrinsecamente terá por 

preocupação fazer bem a tarefa.  Ao contrário, o aluno com motivação extrínseca 

encara a tarefa de outro modo. Antes de tudo, sua atenção volta-se para a sensação 

de fracasso diante dos colegas. Bem, o professor pode justamente intervir aí para 

que mude de idéia (em relação ao êxito na tarefa).  O efeito terá consequências na 

aula e nas opções que tiver que fazer no futuro em se tratando da prática de esporte 

e de exercício físico.  

 

6) ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

O presente estudo será como proposta implementado nos alunos do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Professor Newton Guimarães, do município de 

Londrina. 

A proposta prevê a participação de grupos de estudantes divididos em dois 

grupos. No primeiro grupo (duas classes de 9º ano) com conteúdos envolvendo 

informações e práticas sobre cultura corporal durante as aulas de Educação Física. 

Este não terá nenhuma aula sobre esporte por um bimestre inteiro (duas aulas 

semanais).  Este será o grupo controle. O segundo grupo, também constituídos de 

estudantes do 9º anos do ensino fundamental (duas classes) terá orientações sobre 

esporte no período de um bimestre. 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado por Kobal e corresponde a um 

questionário acerca dos motivos intrínsecos e extrínsecos em aulas de Educação 

Física. O questionário é composto de três grandes questões com 32 afirmações no 

total (16 referentes à motivação intrínseca e 16 referentes à motivação extrínseca).  



As respostas serão assinaladas em uma escala do tipo Likert de alternativas, 

conforme o questionário aplicado no TCC do prof. Leo José Tessele Neto – (PDF 

000875713). 

Assim, após o período das aulas de Educação Física, os alunos serão 

submetidos ao instrumento de avaliação da motivação. Os resultados serão 

posteriormente apresentados aos estudantes que participaram do estudo. 

Os pais e responsáveis serão previamente comunicados sobre a proposta 

desse estudo. Somente participarão do estudo os alunos e alunas que tiverem o 

termo de consentimento assinados.  

Por conseguinte, as atividades previstas neste projeto incluem: 

a) Seleção das turmas e adequação dos conteúdos ao objetivo da proposta; 

b) O ensino do conteúdo propostos durante as aulas; 

c) Fundamentação teórica e prática; 

d) Coleta de dados; 

e) Tabulação dos dados; 

f) Análise dos dados obtidos; 

g) Discussão das informações obtidas no estudo; 

h) Redação final do artigo. 

 

APRESENTAÇÃO 

A Unidade Didática “Handebol” foi elaborada como material didático para ser 

trabalhados com os de 9ºs anos do ensino Fundamental. 

A escolha do tema se deu em virtude do Handebol constituir um dos 

componentes curricular e com condições de despertar o interesse/motivação dos 

alunos nos últimos anos, pelas aulas de Educação Física.  

Também devido à necessidade de se implementar uma modalidade esportiva 

– No presente caso, o handebol – serve de meio para o fim determinado de motivar 

os alunos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Subsidiar os alunos com uma prática esportiva que lhes permita executar 

movimentos relativamente fáceis de modo a elevar os níveis de  motivação. 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Propor um programa de iniciação ao handebol elaborado com vistas a 

estimular a motivação dos alunos; 

 Avaliar em pré-testes a motivação dos alunos para a prática esportiva; 

 Desenvolver atividades de motivação e autoestima, no decorrer do programa 

de handebol; 

 Promover rodas de conversas com os alunos para avaliar o desenvolvimento 

do programa. 

 

CONTEÚDOS 

Fundamentos e Progressões do Handebol 

 

ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

1. Aplicação do questionário sobre o que pensam das aulas de Educação 

Física; 

2. Apresentação de vídeo sobre jogos de handebol (You Tube); 

3. Aplicação de questionário sobre motivação; 

4. Demonstração e treinamento dos fundamentos: empunhadura e recepção; 

5. Exibição de vídeo relacionado ao trabalho com o: Handebol Básico (You 

Tube); 

6. Demonstração e treinamento do fundamento: passe e suas variações; 

7. Circulo da conversa para que os alunos possam expressar seus 

sentimentos em relação às aulas de Educação Física; 

8. Demonstração e treinamento dos fundamentos em sequencia: 

empunhadura, recepção e passe; 

9. Demonstração e treinamento dos fundamentos: arremessos com apoio e 

em suspensão; 

10. Circulo da conversa: Como me sinto; 

11. Demonstração e treinamento do fundamento: drible; 

12. Demonstração e treinamento da progressão 1, 2 e 3 passos; 

13. Apresentação de vídeo com slides com frases de motivação (You Tube); 

14. Jogo de Handebol aplicando os fundamentos; 

15. Circulo da conversa: meus avanços, como me sinto agora; 

16. Jogo com regras básicas. 



AVALIAÇÃO 

A avaliação será continua e formativa uma vez que, se dará no decorrer de 

todo o processo. 

Também será diagnosticada na medida em que tanto o professor quanto os 

alunos serão avaliados, possibilitando não só identificar o que não foi aprendido pelo 

aluno bem como as lacunas existentes no processo pedagógico. Isso, possibilitando 

uma retomada de todo o processo o qual subsidie para a formação de um aluno 

mais crítico e com mais consciência corporal. 

 

APRESENTAÇÃO DAS VIVÊNCIAS E ATIVIDADES DO HANDEBOL 

Neste capítulo da Unidade Didática serão apresentadas as vivências e 

atividades que os professores de Educação Física poderão desenvolver durante as 

aulas. É importante salientar que tais atividades podem e devem ser adaptadas 

conforme a realidade e necessidade. 

 

PASSES, ARREMESSOS E DRIBLES EM SITUAÇÕES DE ATAQUE E DEFESA. 

 

Atividades 01 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: São formadas duas colunas. A coluna “A” se colocará na 

frente da área de gol, junto à linha de tiro livre. A coluna “B” será formada do lado 

esquerdo da quadra, a 3 metros da linha de tiro livre, estando os alunos de posse de 

bola. O aluno da coluna “B” lança a bola para o primeiro colega da coluna “A” e se 

desloca à frente, recebe imediatamente um passe de volta e faz o arremesso ao gol. 

Um goleiro procurará evitar o gol. Em seguida ao arremesso, o aluno da coluna “A” 

irá para a “B” e o da “B” para a “A”. 

O professor pode posicionar duas outras colunas “C” e “D” ocupando, 

respectivamente, o centro (ao lado da “A”) e o lado direito da quadra (oposto ao de 

“B”). Desta forma, numa quadra poderão trabalhar simultaneamente 8 colunas. 

 

 



 

 

 

 

 

                                       Fonte: Flor et al. (2007, p. 482) 

Atividades 02 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Colocar 3 conjuntos de 2 bambolês enfileirados sobre o 

solo na direção de cada baliza, um na parte central e os outros 2 nas laterais 

esquerda e direita. A cerca de 2 metros do início dos conjuntos dos 2 bambolês e de 

frente para o gol, serão formadas 3 colunas. Os primeiros alunos de cada coluna 

estarão de posse de uma bola e deverão deslocar-se em rápidas passadas, pisando 

com um dos pés dentro de cada bambolê, tomando impulsão para cima no último 

para fazer um arremesso ao gol em suspensão. Um goleiro procurará efetuar a 

defesa. O aluno que arremessa deverá buscar a bola e devolvê-la para a coluna 

onde estava em seguida passará para o final da coluna ao lado. 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      Fonte: Flor et al. (2007, p. 483) 

 

Atividades 03 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol, bambolês. 



Desenvolvimento: Repetir o exercício anterior, utilizando três bambolês. 

Nesse caso, é importante que o professor peça aos alunos, anteriormente, 

que verifique qual é o pé que percebem que lhes dá maior impulsão. Esse será o pé 

utilizado para pisar no primeiro e no terceiro bambolê, fazendo com que o aluno 

ganhe mais altura para o arremesso em suspensão. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Flor et al. (2007, p. 483) 

 

Atividades 04 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol, bambolês. 

Desenvolvimento: Dividir os alunos em duplas, as quais trabalharão no 

sentido da largura da quadra. Cada dupla terá uma bola. O aluno de posse da bola 

deverá executar o drible sob a marcação do outro colega, que deverá impedir a sua 

progressão de um lado para o outro da quadra. Ao chegar ao outro lado, trocam-se 

as funções dos alunos. 

 

 

 

                                        

                                             Fonte: Flor et al. (2007, p. 483) 

 

 

 

 

 



Atividades 05 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol, bambolês. 

Desenvolvimento: Formar 5 colunas junto a uma das linhas de fundo da 

quadra. Posicionar 1 aluno de cada coluna no meio da quadra e, na mesma direção, 

junto à outra área de gol, colocar um cone. O primeiro aluno de cada coluna terá 

uma bola e deverá deslocar-se realizando o drible. Ao aproximar-se do colega no 

meio da quadra, deverá sofrer o bloqueio (marcação individual) deste. O aluno 

atacante deverá buscar estratégias para superá-lo, inclusive fazendo a mudança da 

mão que executa o drible para proteger a bola com o seu corpo, e em seguida 

seguirá driblando até o cone. Voltará para trazer a bola para a sua coluna pela 

lateral da quadra. Cada vez que toda a coluna tenha executado o exercício, o 

professor trocará o jogador que estava fazendo a marcação no meio da quadra. 

 

 

 

 

                                         

                                    Fonte: Flor et al. (2007, p. 483) 

 

 

TIRO DE 7 METROS 

 

Descrição do exercício 

O tiro de 7 metros é executado quando o arbitro assinala uma infração às 

regras do jogo que exige o tiro de 7 metros. 

O lançamento da bola deve ser direto ao gol e o pé não poderá tocar nem 

ultrapassar a linha de 7 metros. 

 Tipos de Execução 

 Arremesso com queda à frente; 

 Arremesso de ombro com apoio (sem o deslocamento) 

 



a) COM APOIO 

Posição básica: 

BRAÇO/ANTEBRAÇO – Orientados para trás. O cotovelo deverá estar 

levemente semiflexionado, à altura do ombro. O outro estará flexionado à frente do 

corpo. 

MÃO – Envolvendo a bola com os dedos orientados para cima. 

TRONCO – Com rotação para o lado do braço de lançamento. 

PERNAS – Em posição assimétrica, estando a perna oposta ao braço de 

lançamento à frente e próxima à linha dos sete metros. 

Execução: 

Após a autorização do árbitro, o inicio do arremesso será feito através da 

rotação do tronco e ombro, extensão do braço e antebraço em direção ao gol 

adversário, terminando com o movimento articular de pulso, que determina o 

impulso e direção final. 

b) COM QUEDA 

Posição básica: 

BRAÇO/ANTEBRAÇO – Orientados para trás. O cotovelo deverá estar 

semiflexionado, à altura do ombro. O outro estará flexionado à frente do corpo. 

MÃO – Envolvendo a bola com os dedos orientados para cima. 

TRONCO – Deverá estar paralelo ao solo, com leve rotação para o lado do 

braço de lançamento. 

PERNAS – Em posição assimétrica, estando a perna oposta ao braço de 

lançamento em contato com o solo e próxima à linha dos sete metros. 

Execução: 

Após a autorização do árbitro, o arremessador deverá impulsionar o corpo 

para frente com apoio na perna oposta ao braço de lançamento, deixando-se cair 

em direção ao solo. O lançamento da bola em direção ao gol deve ser feito através 

da extensão do braço de lançamento para frente, terminando o arremesso com o 

movimento articular do pulso. O arremesso, para um melhor aproveitamento, deve 

ser executado quando o corpo estiver próximo (paralelo) ao solo. A queda é 

preparada por meio do apoio das mãos no solo, amortecendo com flexão 

progressiva do braço e antebraço. 

 

 



PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Atividades 01 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Formar uma coluna atrás da linha de tiro livre, na direção 

da linha de 7 metros, em cada um dos lados da quadra. Posicionar um goleiro em 

cada baliza e instruí-lo da possibilidade de avançar até a linha de limitação. Um 

aluno por vez pegará a bola, fixará seu pé atrás da linha de 7 metros e executará o 

tiro. 

Após a cobrança, o aluno executante irá buscar a bola, convertido o gol ou 

não e, sem atrapalhar o próximo executante, levará a bola para a sua coluna e 

passará para a coluna do outro lado da quadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 484) 

 

Atividades 02 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Executar a mesma formação descrita acima. Entretanto, o 

professor colocará, logo à frente da linha de 7 metros, um colchonete. O exercício 

agora consiste em que o jogador que executar a cobrança, mantenha um pé apoiado 

no solo, mas faça uma queda à frente, retardando o tiro, visando com isso dificultar a 



intervenção defensiva do goleiro. Após largar a bola, o jogador executará uma queda 

sobre o colchonete. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 484) 

 

O GOLEIRO 

 

Descrição do exercício 

 

 

 

 

                                 Fonte: Flor et al. (2007, p. 485) 

 

O papel do goleiro é fundamental dentro do jogo de handebol. Além de 

defender a sua equipe dos ataques do time adversário, ele dá início à boa parte das 

jogadas e, saindo da área de gol, constitui-se em mais um jogador de linha para 

armar o ataque, o que ganha importância quando ocorre uma exclusão temporária 

de um atleta. Merece, portanto, uma grande atenção na sua preparação física, 

técnica e tática. Além de outras importantes valências físicas, é necessária uma 

atenção especial à flexibilidade de membros inferiores, superiores e do tronco. Dada 

à velocidade com que as bolas são arremessadas ao gol, o goleiro necessita ter 

habilidade para fazer as defesas baixas com os seus pés e suas pernas. Deve 

aproveitar em suas defesas a vantagem de poder desviar as bolas para trás de sua 

linha de fundo, uma vez que é o único jogador que não gera um tiro lateral no canto 

da quadra a favor do adversário. 

 

 



PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Atividades 01 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Posicionar alunos de frente para o gol e em diferentes 

posições, fazendo arremessos em sequência, e de formas variadas. O goleiro 

deverá realizar a defesa e prontamente se preparar para defender o arremesso 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 485) 

 

Atividades 02 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Realizar a mesma atividade acima, solicitando aos 

arremessadores, sem que o goleiro saiba, que procurem dirigir as bolas para 

determinados pontos delimitados pela baliza: embaixo à direita, embaixo à 

esquerda, em cima de um lado e do outro etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                         

                                     Fonte: Flor et al. (2007, p. 485) 

 

Atividades 03 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Formar 5 colunas de frente para cada uma das balizas, 

onde estará posicionado um goleiro. Cada coluna deverá estar a 3 metros da linha 

de tiro livre, tendo o primeiro aluno uma bola. As colunas receberão números de 1 a 

5. O goleiro se posicionará no centro da baliza e adiantado cerca de 2 a 3 metros da 

linha de gol. O professor anunciará um dos números e imediatamente o primeiro 

aluno da coluna fará a sequência de 3 passadas e o arremesso ao gol. O goleiro 

procurará fazer a defesa. Logo a seguir o professor anuncia novo número e é feito 

novo arremesso. O anúncio do número deve ser fora da sequência numérica, para 

que haja o fator surpresa e a necessária velocidade de reação por parte do goleiro. 

O arremessador é responsável por ir recuperar a bola lançada para trazer para a 

coluna. Em seguida, deve mudar para a coluna ao lado, visando fazer arremessos 

de diferentes posições. 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 486) 

 



Atividades 04 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Dividir os alunos em equipes. Realizar atividades de 

ataque e de defesa usando a quadra inteira. Solicitar que o goleiro exercite a sua 

atuação na linha, ajudando a armação de jogadas, sem se descuidar de sua função 

defensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Flor et al. (2007, p. 486) 

 

JOGO DOS 10 PASSES 

 

Atividades 01 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Divide-se a turma em equipes de 6 jogadores. O espaço 

de jogo será a metade da quadra, na qual se posicionam duas equipes adversárias, 

uma delas vestindo um colete para diferenciar-se de outra. O objetivo do jogo 

consiste em que a equipe que possui a bola consiga trocar 10 passes, sofrendo a 

marcação da equipe adversária, sem perder a sua posse. Ao alcançar o objetivo, a 

equipe ganha um ponto; se perder a posse da bola para a outra equipe, não ganha 

ponto algum. São 5 tentativas e inverte-se a equipe que fará os passes. Aquela que 

alcançar o maior número de pontos nas 5 tentativas será a equipe vencedora. As 

regras serão as básicas do handebol e nenhuma das equipes pode sair d espaço do 



jogo. A saída da bola (início do jogo) se fará através da cobrança de um tiro lateral, 

ou seja, com o aluno colocando um dos seus pés sobre a linha lateral da quadra. Os 

adversários deverão respeitar a distância mínima de 3 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 486) 

 

JOGO DOS 10 PASSES COM GOLEIRO 

 

Atividades 02 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Varia-se o jogo, colocando-se um goleiro na sua posição 

e, após a sequência dos 10 passes, a equipe poderá a qualquer momento fazer o 

arremesso. Nesse caso, vencerá a equipe que conseguir converter maior número de 

gols. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 487) 

 



JOGO DE 3 CONTRA 3 

 

Atividades 03 

Objetivo(s): Levar o estudante a aperfeiçoar os fundamentos do handebol e 

colocá-los em prática em situações semelhantes àquelas presentes no jogo. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento:  

Um grupo de 3 alunos parte do centro da quadra, utilizando um tiro de saída 

(o jogador que tem a bola deverá estar com um dos pés sobre a linha central), e 

segue trocando passes em direção à baliza, onde estará posicionado um goleiro. 

Um segundo grupo tomará posição de defesa junto à área de gol. A equipe que 

ataca trocará passes e no momento oportuno, tentará marcar um gol. 

A equipe de defesa deverá dificultar o arremesso e, se possível, tomar a 

posse de bola, encerrando o ataque do grupo adversário. A cada 3 ataques inverte-

se o papel das equipes e a cada 6 tentativas troca-se o aluno que está na função de 

goleiro. A equipe que converter o maior número de gols durante as 6 tentativas será 

a vencedora. 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Flor et al. (2007, p. 487) 

 

RECURSOS 

Bolas, bambolês, colchonetes e jogos de coletes coloridos. 

 

SUGESTÃO 

Nessa faixa etária, é importante dar oportunidade aos alunos de passarem 

por todas as posições de jogo na sua equipe, inclusive na posição de goleiro. Muitos 

se revelam talentosos nessas experiências. 

 



Regra dos 6 passos 

No handebol é permitida a execução de uma sequência de 3 passos, o que é 

frequentemente utilizado na preparação de um arremesso e, por vezes, antes de um 

passe. Entretanto, em conformidade com as regras, jogadores habilidosos realizam 

sequência de 6 passos. 

Para isso, após receber a bola (sem quicá-la neste momento), o jogador fará 

a sequência dos 3 passos, saltará e, na queda ou pouco antes, fará um drible, dará 

então mais 3 passos para, ao final, fazer a suspensão e o arremesso ou um passe 

ao companheiro. 

Esta é uma jogada usual de armadores nos ataques pelo centro da quadra, 

mas que pode ser dirigida para fintar um adversário em outros pontos junto à área 

de gol. 

 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Atividades 01 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Formar 6 colunas posicionadas uma de frente para a 

outra, distantes cerca de 8 metros uma da outra. Um aluno fará a sequência dos 3 

passos e passará a bola ao primeiro companheiro da coluna à sua frente. Irá, a 

seguir, para a coluna que recebeu o passe. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Flor et al. (2007, p. 534) 

 



Atividades 02 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Posicionar 2 colunas distantes 5 metros da linha de tiro 

livre, uma de cada lado da área de gol e à frente de cada uma das balizas. Dois 

alunos, um voltado para cada uma das colunas, estarão a um metro da linha de 

lance livre, na sua parte central. Um goleiro estará na sua função. O primeiro aluno 

da coluna passará a bola ao colega que está a um metro da linha de lance livre, que 

lhe devolverá a bola em um passe dirigido à sua frente. Na sequência do seu 

deslocamento, fará a recepção, os 3 passos e, em seguida, em suspensão, 

arremessará. O goleiro aproveitará o exercício para o seu treinamento e procurará 

evitar o gol. 

O arremessador será responsável por recuperar a bola que lançou, levando-a 

para a coluna de onde partiu. Irá depois para o lugar do aluno que fez o passe (no 

centro, a um metro da linha de lance livre) e esse passará à coluna do colega que o 

substituiu. 

O professor poderá trabalhar simultaneamente 4 colunas, utilizando as duas 

metades da quadra. Poderá também deslocar as colunas e o aluno passador, 

visando treinar a jogada em diferentes posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Flor et al. (2007, p. 535) 

 

 

 



EXERCÍCIO DOS 6 PASSOS, COMBINADOS COM PASSE 

 

Atividades 03 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Colocar 6 colunas frente a frente, distantes 12 metros 

uma da outra. Um aluno fará a sequência dos 3 passos, fará a suspensão, ao cair ou 

pouco antes executará o drible, voltará a dar 3 passos, fará nova suspensão e 

passará a bola ao primeiro companheiro da outra coluna. Passará ao final da outra 

coluna, levando antes a bola que usou ao colega da coluna onde estava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Flor et al. (2007, p. 535) 

 

 

EXERCÍCIO DOS 6 PASSOS, COMBINADOS COM ARREMESSO. 

 

Atividades 04 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Posicionar 3 colunas a cerca de 4 metros da linha de tiro 

livre, uma pelo centro e duas laterais. O primeiro aluno fará a sequência dos 3 



passos, em seguida a suspensão, ao cair ou pouco antes executará o drible, voltará 

a dar 3 passos, fará nova suspensão e arremessará, procurando converter o gol. O 

goleiro deverá procurar fazer a defesa. 

Em seguida, o aluno recuperará a bola utilizada para devolver à coluna onde 

estava e irá para o final da coluna ao lado, visando arremessar de outra posição. 

O professor poderá combinar este exercício com o recebimento de um passe 

ou uma sequência de passes executados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Flor et al. (2007, p. 536) 

 

SISTEMAS DE DEFESA E DE ATAQUE 

 

A opção por determinado sistema de defesa e de ataque depende de uma 

série de fatores, como por exemplo: nível de habilidade dos jogadores da equipe, 

altura e envergadura dos jogadores, características e estratégias da equipe 

adversária, situação de jogo causada por exclusão temporária de jogadores, placar 

em momento crítico de encerramento de um jogo etc. É, portanto, importante 

conhecer os sistemas mais empregados, visando adotá-los no momento oportuno. 

 

A formação da defesa 

A posição básica do jogador recomendada no ato de defesa é a de pés 

separados e ligeiramente afastados, pernas semiflexionadas e preparadas para 

possíveis mudanças rápidas, braços elevados formando um ângulo em torno de 90 

graus com o antebraço. 

No handebol pode-se estabelecer 3 linhas defensivas imaginárias que servem 

de referência para a defesa: a primeira linha passa em frente à linha da área de gol, 



a segunda em frente à linha de tiro de livre e a terceira cerca de 2 a 3 metros à 

frente da segunda. 

 

Defesa individual 

Uma das opções usadas em determinados jogos ou em momentos 

específicos de uma partida é a defesa individual, também chamada de marcação por 

pressão. Nela, o jogador se coloca à frente do adversário com bola ou sem bola, de 

costas para a sua própria baliza, dificultando a sua progressão, seus passes e 

arremessos. 

 

Defesa por zona, sistema 6:0. 

É considerado um sistema padrão de defesa. Os jogadores formam lado a 

lado, com os mais altos pelo centro, em frente à primeira linha defensiva, com os 

seus braços levantados. Dependendo de onde esteja a bola, o jogador 

imediatamente à frente poderá “flutuar”, isto é, avançar até a frente do jogador com a 

bola marcando-o diretamente. Se a bola for passada para outro jogador de ataque, o 

jogador da defesa volta imediatamente ao seu lugar. 

O sistema 6:0 reforça a defesa, mas pode facilitar arremessos de longa 

distância, para o que o goleiro deverá estar atento. 

 

Defesa por zona, sistema 5:1. 

Neste caso, 5 jogadores organizam-se lado a lado na primeira linha defensiva 

e um atua na segunda linha. Esse jogador isolado pressiona o adversário, 

dificultando a sua troca de passes e seus arremessos de longa distância, além de 

ser importante na armação de rápidos contra-ataques. 

 

Outras opções 

Há ainda a possibilidade de se deslocar mais jogadores para a segunda linha, 

formado uma defesa 4:2 ou 3:3, fortalecendo a região central. Outra opção é a 

formação defensiva 3:2:1, 3 jogadores na primeira linha, 2 na segunda e um mais 

adiantado na terceira linha. Essas opções de defesa são utilizadas principalmente 

em função da forma de atacar do adversário, quando algumas vezes empregam 

poucos arremessadores destacados. 

 



Defesa mista ou combinada 

Caracteriza-se por articular a defesa individual com a defesa por zona. Pode-

se ter 5 jogadores marcando por zona e um individual, 4 por zona e 2 na marcação 

individual e 3 por zona e 3 na individual. Esse tipo de defesa requer muito 

treinamento e uma excelente articulação entre os jogadores. 

 

A formação do ataque 

Um desafio do handebol é saber definir o momento adequado de fazer o 

arremesso com razoável sucesso para que se converta um gol. Ressalvadas as 

situações de contra-ataque rápido, quando muitas vezes a defesa está 

desguarnecida, a troca de passes entre os atacantes é fundamental para atingir a 

vantagem no placar. 

No ataque são empregadas duas linhas imaginárias ofensivas. A primeira 

passa à frente da linha de tiro livre, enquanto a segunda localiza-se à frente da linha 

da área de gol. 

 

Ataque no sistema 3:3 

Consiste em posicionar 3 jogadores mais avançados na segunda linha 

ofensiva e 3 na primeira. Os 3 mais adiantados (na segunda linha) são chamados de 

pivô (o que atua pelo centro) e de pontas. Os 3 que ficam atrás, junto à primeira 

linha, são os armadores. 

Este é considerado o sistema mais equilibrado de ataque, mas pode-se 

aumentar o potencial de ataque com uma formação 2:4, colocando-se 4 jogadores 

mais avançados, mas, em contrapartida, isto oferece riscos em caso de contra-

ataques. Por outro lado, pode-se reduzir o número de jogadores na segunda linha, 

com mais armadores atrás, no sistema 4:2. 

 

Atividades 05 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 



Desenvolvimento: Executar a marcação individual em duplas, um aluno com 

uma bola fazendo o drible, o segundo procurando impedir a sua progressão. 

 

 

 

 

                           Fonte: Flor et al. (2007, p. 537) 

 

 

Atividades 06 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Formar grupo de 3 alunos, em deles de posse de uma 

bola. Enquanto o grupo com a bola troca passes entre si, o outro grupo faz a 

marcação individual, tentando impedir os passes. 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Flor et al. (2007, p. 537) 

 

 

Atividades 07 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Utilizar meia quadra, com 6 jogadores na defesa 

posicionados no sistema 6:0, junto á linha da área de gol, com um goleiro exercendo 



a sua função. A outra equipe adotará o sistema 3:3 de ataque, avançando 3 

jogadores entre a linha de área de gol e a linha de tiro livre. Uma das equipes deverá 

vestir um colete colorido para distingui-la da outra. A atividade começa com os 

jogadores de ataque fazendo o tiro de saída no meio da quadra e avançando com a 

troca de passes para ocupar suas posições. As regras do handebol serão seguidas 

e o ataque só será finalizado quando ocorrer um arremesso ao gol ou quando a 

equipe de defesa tomar a posse de bola. A equipe fará 5 ataques e depois trocará 

de funções passando à defesa. Na outra metade da quadra, o mesmo exercício 

pode ser desenvolvido, simultaneamente, por dois outros grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Flor et al. (2007, p. 538) 

 

Atividades 08 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Executar o exercício anterior, utilizando o sistema 5:1 

para a defesa. O ataque será feito no sistema 3:3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Flor et al. (2007, p. 538) 



Atividades 09 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: Utilizar o sistema de defesa misto 4:2, portanto com 2 

jogadores fazendo marcação individual, no jogo de meia quadra. O time atacante 

adotará o sistema 4:2, reforçando o número de armadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Flor et al. (2007, p. 538) 

 

PRÁTICA COLETIVA DO HANDEBOL (JOGO ORIENTADO) 

 

Atividades 10 

Objetivo(s): Levar o estudante a desempenhar jogadas de maior 

complexidade, em situações reais de jogo de handebol, utilizando os sistemas 

básicos empregados no ataque e na defesa. 

Local: Quadra esportiva. 

Materiais: Bolas de handebol. 

Desenvolvimento: O professor dividirá as equipes da forma mais 

homogênea possível, em termos de nível de habilidade. O jogo se realizará na 

quadra inteira, com o tiro de saída no centro. A prática se inicia com o professor 

orientando o posicionamento de defesa 6:0 e de ataque 3:3. Aos poucos fará 

alteração nos sistemas adotados, incluindo momentos de defesa individual. De 

acordo com o número de equipes, o professor definirá o tempo de jogo, podendo 



marcar a duração entre 10 e 15 minutos. A qualquer momento o professor deverá 

fazer intervenções para explicações e correções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Flor et al. (2007, p. 539) 

 

 

Recursos 

Bolas e jogos de coletes coloridos. 

 

Sugestão 

Na sequência dos 3 ou de 6 passos, é fundamental que os alunos sejam 

orientados para ter consciência de sua perna de impulsão, a qual deverá abrir a 

sequência e, por conseguinte, também o impulsionará para a suspensão final, 

ganhando maior altura e deslocamento á frente para a execução dos arremessos. 

Nos exercícios de ataque e defesa é importante que o professor fique atento 

aos movimentos e estratégias das equipes e, quando necessário, interrompa a 

atividade para orientações. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

IDADE: ......... 

GÊNERO: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

QUESTIONÁRIO SOBRE A MOTIVAÇÃO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA. 

Assinalar com “X” a opção escolhida. 

LEGENDA DA TABELA 

1- Concordo muito 

2- Concordo 

3- Estou em dúvida 

4- Discordo 

5- Discordo muito 

 

1- Participo das aulas de Educação Física porque:  

Gosto de atividades físicas. 1 2 3 4 5 

As aulas me dão prazer. 1 2 3 4 5 

Gosto de aprender novas habilidades. 1 2 3 4 5 

Acho importante aumentar meus conhecimentos 

sobre esportes e outros conteúdos. 

1 2 3 4 5 

Sinto-me saudável com as aulas. 1 2 3 4 5 

2- Eu gosto das aulas de Educação Física quando: 

Aprendo uma nova habilidade. 1 2 3 4 5 

Dedico-me ao máximo à atividade. 1 2 3 4 5 

Compreendendo os benefícios das atividades 

propostas em aula. 

1 2 3 4 5 

As atividades me dão prazer. 1 2 3 4 5 

O que eu aprendo faz querer praticar mais. 1 2 3 4 5 

Movimento o meu corpo. 1 2 3 4 5 

3- Não gosto das aulas de Educação Física quando: 

Não consigo realizar bem as atividades. 1 2 3 4 5 

Não sinto prazer na atividade proposta. 1 2 3 4 5 

Quase não tenho oportunidade de jogar. 1 2 3 4 5 

Exercito pouco o meu corpo. 1 2 3 4 5 

Não tenho tempo para praticar tudo o que eu 

gostaria 

1 2 3 4 5 

 
 



ANEXO 2 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

IDADE: ......... 

GÊNERO: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

QUESTIONARIO SOBRE A MOTIVAÇÃO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA. 

Assinalar com “X” a opção escolhida. 

LEGENDA DA TABELA 

1- Concordo muito 

2- Concordo 

3- Estou em dúvida 

4- Discordo 

5- Discordo muito 

 

1- Participo das aulas de Educação Física porque:  

Faz parte do currículo da escola. 1 2 3 4 5 

Estou com os meus amigos. 1 2 3 4 5 

Meu rendimento é melhor que o dos meus 

colegas. 

1 2 3 4 5 

Preciso tirar notas boas. 1 2 3 4 5 

2- Eu gosto das aulas de Educação Física quando: 

Esqueço das outras aulas. 1 2 3 4 5 

O professor e/ou meus colegas reconhecem 

minha atuação. 

1 2 3 4 5 

Sinto-me integrado ao grupo. 1 2 3 4 5 

Minhas opiniões são aceitas. 1 2 3 4 5 

Sinto-me melhor que meus colegas. 1 2 3 4 5 

3- Não gosto das aulas de Educação Física quando: 

Não me sinto integrado ao grupo. 1 2 3 4 5 

Não simpatizo com o professor. 1 2 3 4 5 

O professor compara os meus rendimentos. 1 2 3 4 5 

Meus colegas zombam de minhas falhas. 1 2 3 4 5 

Alguns colegas querem demonstrar que são 

melhores que os outros. 

1 2 3 4 5 

Tiro nota ou conceito baixo. 1 2 3 4 5 

Minhas falhas fazem com que eu pareça bem ao 

professor. 

1 2 3 4 5 

 


