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O presente estudo tem como finalidade buscar conhecimentos sobre a história do Handebol, 

analisando desde a sua origem, história e evolução no Brasil, procurando abordar os pontos 

importantes  que  trouxeram  à  sociedade  a  experiência,  o  desfruto  e  o  contato  com  esse 

desporto.

O jogo desportivo de handebol antes de chegar a sua nomeação e pratica atual passou por 

varias modificações até atingir o público praticante, e para que possamos compreender estes 

contextos  de  mudanças  é  necessário  fazermos  uma  retrospectiva  desde  a  sua  origem ao 

mundo até sua chegada ao Brasil, abordando os pontos de inovação e implementação, e a 

partir daí comparar com as condições atuais a qual o handebol se encontra no Brasil.

Explicar a origem do Handebol é confusa, tanto ao surgimento no brasil quanto  no mundo, 

pois existem varias informações sobre a história, textos e pesquisas falam que o esporte foi 

criado por um professor de educaçaõ fisica alemão, chamado Karl Sshelenz em 1919 outros 

acreditam que por se tratar de um esporte onde contem ‘’bola’’ e jogado com as mãos ele se 

origina de um antigo jogo praticado na grécia antiga.

E a partir de 1910 é que o Handebol propriamente dito começa a se ramificar pela europa, 

onde  começou  a  ser  introduzido  em diferentes  países  como na  Suécia  em 1910,  por G. 

Wallstrom,  na  Alemanha  em 1912,  Hirschmann  (Secretário  Geral  Alemão  da  Associação 

Internacional de Futebol), que tentou apresentar o Handebol praticado em campo utilizando-

se das regras do futebol.

Karl Sshelenz introduziu o handebol na Alemanha, Áustria e Suíça onde foi o treinador, a 

partir deste momento, o esporte passou a atingir o publico masculino, pois na sua origem o 

Handebol era praticado mais por mulheres, com o tempo o esporte sofreu adaptações, criação 

de novas regras, e devido a estas mudanças, realizadas por um professor de Educação Física, 

o desporto passou a ter grande significado e reconhecimento dentro das escolas e colégios em 

vários países. 



O Handebol foi introduzido no Brasil após 1930 quando um grande número de imigrantes 

alemães  veio ao Brasil  por  conseqüência  da primeira  guerra  mundial,  dirigindo-se aos os 

estados  do  sul  e  sudeste  do  país,  principalmente  o  Estado  de  São  Paulo  por  causa  da 

semelhança climática.

O Handebol  introduzido  em São  Paulo  ficou  restrito  até  a  década  de  60.  A partir  daí  o 

Handebol foi difundido para outros estados como forma de didática e introduzido na escola 

por  professores,  dessa  forma  os  brasileiros  passaram a  ter  maior  contato  com a  cultura, 

tradição folclórica e por extensão as atividades recreativas e desportivas, portanto seu maior 

desenvolvimento foi em São Paulo, principalmente quando em 26 de fevereiro de 1940 foi 

fundada a Federação Paulista de Handebol.


