
O Corfebol é uma actividade que contém em si originalidades 
e regras que condicionam comportamentos diferentes das 
outras modalidades e importantes em termos da formação 
global dos alunos (Godinho,1992). Esta modalidade é: 
Simples e de rápida compreensão; 
Acessibilidade da prática; 
Actividade mista; 
Actividade cooperativa; 
Oposição individual privilegiada; 
Alternância de funções; 
Alternância de períodos de prática com períodos de repouso; 
Contacto pessoal não permitido. 

 



História da modalidade 

O Corfebol surgiu na Holanda em 1902, inventado por Nico 

Broekhuyesen, inspirado num jogo sueco denominado 

Ringboll. "Naquela altura a Associação de Educação Física 

de Amsterdam solicitava um jogo que pudesse ser 

praticado por jovens de ambos os sexos, não fosse muito 

dispendioso, solicitasse uma actividade física geral e que 

fosse atraente para os jovens. Um jogo com estes 

requisitos não existia mas Broekhuysen sentiu tê-lo 

encontrado na Suécia...". 

 
Houve uma boa aceitação e expansão da modalidade 

logo após a sua apresentação, e em 1903 constituiu-se 

a Associação Holandesa de Corfebol. Nos anos 

seguintes a actividade desenvolveu-se essencialmente 

na Holanda e junto dos mais jovens, vindo 

progressivamente a aumentar a sua popularidade e o 

número de praticantes, sendo actualmente cerca de 

100 mil na Holanda. 

 



Em 1920, foi apresentada como modalidade 

de demonstração nos Jogos Olímpicos. Nessa 

altura a Bélgica iniciou a sua prática, devido 

à sua proximidade geográfica com a 

Holanda, depressa se desenvolveu, levando 

à formação da Associação Nacional em 1921. 

Oito anos mais tarde, foi novamente 

modalidade de demonstração nos Jogos 

Olímpicos de Amesterdão, em 1928. 

 

Em 1933 a modalidade sofreu um novo impulso 

com a criação da I.K.F. (International Korfball 

Federation). Após a 2ª Guerra Mundial, iniciou-

se o processo de divulgação a nível mundial, 

que começou pela Grã-Bretanha, Dinamarca, 

Alemanha, Espanha, Estado Unidos, Austrália ... 

e que até aos dias de hoje tem vindo a 

aumentar progressivamente o número de 

países que aderem à I.K.F... 

 



Em Portugal o primeiro núcleo de 

corfebol só surgiu em 1982, em Lisboa 

pela acção do professor Jorge Calado. 

       Em 1985, é formada a 1ª equipa em 

Portugal, o ISEF Agon Clube. No ano de 

1988/89, realiza-se em Portugal o 1º 

Campeonato Nacional de Corfebol. Em 

1991 é criada a Federação Portuguesa 

de Corfebol. Em 1991, a selecção 

Nacional participou no Campeonato do 

Mundo e classificou-se em 6º lugar 

entre 12 selecções.    

 



O corfebol tem características especiais que o tornam uma 

actividade distinta de todas as outras. É uma modalidade 

que conduz ao desenvolvimento da cooperação, uma vez 

que é um jogo de passes e desmarcações e constante 

porque não é possível o drible ou qualquer outro tipo de 

progressão com a bola. Fomenta também as relações 

grupais, especialmente entre sexos, na medida em que 

cada equipa tem de ser obrigatoriamente formado por 

rapazes e raparigas. 

 



O jogo realiza-se num recinto rectangular, 

cujas dimensões são 60m a 50m X 30m a 25m 

(contudo em recinto coberto, as dimensões 

podem ser de 40mX20m). A superfície de jogo 

está dividida em 2 zonas iguais ( cada equipa 

tem a sua respectiva zona de ataque e de 

defesa). 

 



Postes – são construídos em metal ou madeira, redondos, com uma espessura de 5 

a 8cm. O bordo superior do cesto encontra-se a uma altura de 3,50m do solo. Em 

jogos de escalões mais baixos os postem podem ter entre 3m e 2,5m de altura 

 Os postes são colocados em cada uma das zonas no eixo longitudinal 

do campo, a uma distância da linha final igual a 1/6 da distância total do campo. 

  

  

 Cestos – Feitos de verga ou de vime, de uma só cor, não têm fundo, 

apresentam uma forma cilíndrica, com um diâmetro interior de 39 a 41cm e uma 

altura de 25cm. O cesto é fixo a cada poste, devendo este, estar orientado para o 

centro do campo, estando o seu bordo superior situado a 3,50m do solo. 

 

Cesto 

Poste 

É jogado com uma bola de futebol nº5. Em escalões mais baixos é 

permitido a utilização de uma bola de futebol nº4. 

 



Cada jogo é realizado por 2 

equipas, que integram 4 

jogadores e 4 jogadoras e 

que se distribuem da 

seguinte forma no campo: 2 

jogadores e 2 jogadoras em 

cada zona para cada equipa. 

 

O árbitro controla e dirige o jogo. Decide sobre: 

 as condições da sala, do terreno de jogo e do material; 

 faz cumprir as regras; 

 indica o começo, paragem e recomeço do jogo por 

intermédio do apito; intervém em caso de comportamento 

incorrecto dos jogadores, treinadores ou público. 

 



Tocar a 

bola 

Com o pé 

Sacar a 

bola 

Passos Obstrução 

Empurrar 

o adversário 

Lançar de uma 

posição 

defendida 

Local de 

marcação do 

livre 

Não respeitar a 

distância 

requerida, na 

marcação dos 

livres 

Regra dos 4 

segundos 

Lançar após 

aproveitamen

to do 

bloqueio 



DURAÇÃO DO JOGO: 

 

O jogo tem a duração de 2 meios-tempos de 30min com 

intervalo de 10min. 

 
INÍCIO E REINÍCIO DO JOGO 

 

O início do jogo é feito por um atacante, dentro da sua zona e perto 

do centro do campo. O jogo reinicia-se também nessa zona, no início 

da segunda parte e após a marcação de um golo. 

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 

Cada lançamento (de campo ou de penalidade) convertido vale 

um ponto. Vence a equipa que no final obtiver o maior número 

de pontos. 

  

 



No corfebol as faltas são marcadas no local onde são cometidas as infracções, devendo, na 

execução das mesmas, os adversários encontrar-se pelo menos a 2,50m da bola, coma 

excepção da penalidade que é executa na marca respectiva (a2,50m do cesto). 

  

No decorrer do jogo não é permitido: 

 

 tocar na bola com qualquer parte do corpo abaixo da cintura; 

 bater na bola com o punho; 

 apanhar a bola quando o jogador está caído no chão; 

 driblar, correr ou andar com a bola na mão; 

 entregar a bola na mão a outro jogador da mesma equipa; 

 bater ou tirar a bola das mãos de um adversário; 

 empurrar, agarrar ou obstruir o deslocamento de um adversário, ou seja, não poderá haver 

contacto pessoal; 

 defender um jogador do sexo oposto no acto de passe ou lançamento; 

 jogar fora dos limites da sua zona; 

 defender um jogador que já está a ser marcado por outro; 

 lançar da zona defensiva, de um livre ou de uma bola ao ar; 

 lançar ao cesto com oposição coberta, ou seja lançar ao cesto quando o seu adversário está à 

distância de um braço entre ele e o cesto e com um braço levantado no intuito de impedir o 

lançamento; 

 tocar no poste para daí obter vantagem.    

 



Há lugar à marcação de uma 

penalidade, em todas as faltas que 

resultem na perda da oportunidade de 

marcar ponto. 

 A penalidade é o lançamento 

directo ao cesto, sem oposição 

executado da marca de penalidade que 

se situa a uma distância de 2,50m do 

cesto, na zona central sobre o eixo 

longitudinal do campo. 

 



Passe 

 O passe assume uma particular importância no corfebol, pois, 

não sendo permitido aos jogadores deslocarem-se com a bola nas mãos, 

o passe é a única forma de fazer circular a bola. 

 A execução do passe é muito semelhante à utilizada quer no 

basquetebol, quer no andebol. 

 Os tipos de passe utilizados no corfebol são: 

   passe de peito; 

    passe de ombro a uma mão. 

Passe por baixo 

Passe por cima 

 

 





O lançamento é um gesto que permite concretizar o objectivo do jogo 

e, por isso, afigura-se como sendo o gesto técnico mais importante, 

pelo qual se deverá começar na abordagem do corfebol. 

No corfebol há três tipos de lançamentos: 

Lançamento a duas mãos; 

Lançamento na passada; 

Lançamento de penalidade. 



Sistema 4: 0 

O sistema táctico mais simples e que resulta da aplicação de um conjunto de princípios 

ofensivo relativamente acessíveis é o que denominamos por sistema 4:0. 

  

 

Traduz-se por urna forma de distribuição racional dos jogadores pelo terreno de jogo. É 

sobretudo utilizado numa fase de organização das acções ofensivas, permitindo ao ataque, 

através de movimentos de desmarcação, criar desequilíbrios defensivos. 

  

Os diagramas acima representam dois exemplos possíveis, mas dado ser um sistema 

dinâmico, assume evidentemente outras formas ao longo do jogo. O que o caracteriza é o 

facto da zona próxima do cesto estar liberta. O1 representa o jogador com bola. O2 e O3 os 

jogadores em 1ª linha de passe e O4 o jogador em 2ª linha de passe. 

 



A) POSIÇÃO DEFENSIVA BÁSICA 

Esta posição caracteriza-se por uma flexão das pernas, com os pés afastados, mantendo um 

deles mais avançado em relação ao outro, tronco ligeiramente inclinado e braços activos com 

um em elevação anterior tentando “marcar” o seu adversário. 

  

B) DESLOCAMENTOS 

Os deslocamentos devem ser realizados respeitando a posição básica atrás descrita. Deverão 

ser rasos, deslizando sem cruzar os apoios e/ou andar aos “pulinhos”, não perdendo o 

contacto com o solo, de forma a permitir uma reacção rápida e ajustada aos movimentos do 

atacante. 

  

C) DEFESA AO JOGADOR COM BOLA 

Logo que a bola se aproxima e entra na posse do opositor directo, o defesa deve encurtar a 

distância que o separa dele. Esta aproximação não deve ser feita de forma brusca, nem 

saltando para tentar blocar o lançamento, mas mantendo uma distância que permita impedir o 

lançamento de acordo com as regras. 

 

Manutenção da posição básica, de forma a permitir uma reacção rápida a qualquer acção do 

atacante. 

 





É de extrema importância que o professor esteja atento às questões de segurança, 

chamando a atenção e consciencializando os seus alunos para o cumprimento de 

determinadas normas, com o intuito de evitar situações potencialmente perigosas e 

causadoras lesões graves. 

Deste modo, é muito importante cumprir as normas e princípios básicos se segurança, os 

quais passamos a apresentar: 

  

•Realizar o aquecimento antes de dar início à actividade; 

•Verificar antes do inicio da aula o piso do campo, para recolha de objectos que 

prejudiquem o desenrolar da actividade e que possam causar lesões (ex: vidros, latas…); 

•Verificar e zelar pelo estado de conservação do material utilizado (ex.: bolas, tabelas, 

pinos…); 

•Não permitir a utilização de relógios, fios, pulseiras, brincos e objectos afins, que possam 

provocar ferimentos nos colegas ou em si próprio; 

•Não permitir aos alunos a realização das actividades com as sapatilhas desapertadas; 

•O professor deverá ser o primeiro a chegar ao local onde a aula se realiza e o último a 

abandonar esse mesmo local. 

 




