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“A mente que se abre a uma nova ideia,  

jamais voltará ao seu tamanho original.” 

 

Albert Einstein 
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RReessuummoo  

  É efectivamente na defesa que os treinadores têm mais dúvidas, sentem 

mais dificuldades e é também nessa fase do jogo que cometem mais erros. 

Acredita-se que esse facto não se deve ao acaso. Crê-se que existe uma 

relação entre isso e o facto de existirem poucos artigos publicados sobre 

defesa, pouco interesse no seu desenvolvimento, pouca importância dada às 

técnicas e às estratégias defensivas e inexistência de progressões 

metodológicas para o seu ensino. 

 Entende-se que nos escalões de formação se deve procurar dirigir a 

construção de um sistema defensivo, baseado na defesa homem a homem, 

passível de se adaptar a qualquer modelo de jogo ofensivo. Esta opção 

desenvolve o jogador a todos os níveis e destaca aqueles que realmente 

aprendem a defender e a ler o jogo sob o ponto de vista defensivo.  

Utiliza-se essencialmente a metodologia descritiva, analisando e 

descrevendo de forma sequencial as diferentes etapas, desde a etapa do jogo 

anárquico até a defesa homem a homem todo o campo, com ajudas e 2x1 no 

portador da bola, com recurso a figuras para uma melhor compreensão do 

descrito. As etapas foram apresentadas por ordem estruturada, permitindo 

deste modo a compreensão da evolução organizacional de todo o modelo.  

 Fala-se em etapas de ensino, porque se entende que para o 

Basquetebol português torna-se indispensável a estratificação do que ensinar, 

quando ensinar e como ensinar. Caso contrário continua-se a persistir no 

mesmo erro, o “egocentrismo do treinador”. 

Conseguiu-se ir ao encontro das ideias que se apresentam durante toda 

a proposta, ou seja, focaliza-se a “formação” como um meio e não um fim, e 

por tal, defende-se uma proposta que assenta em princípios estruturadores 

mas não estanques nem rígidos. Deste modo procurou-se essencialmente um 

desenvolvimento ao nível individual que forneça as bases ao jovem praticante 

para que possa, no futuro, ser melhor jogador. 

PALAVRAS-CHAVE: BASQUETEBOL; FORMAÇÃO; DEFESA; MODELO DE JOGO 
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1.1  Enquadramento  do  Tema 

 

A formação do praticante é, na sua essência, um processo de 

desenvolvimento individual, que procura transformar em capacidades as 

potencialidades reveladas pelo jovem (Barreto et al., 1984). Desta forma, e de 

acordo com os autores, esta deve atender, não só às várias componentes 

próprias do jogo, neste caso de Basquetebol, como também ao 

desenvolvimento harmonioso da personalidade do indivíduo, em todos os seus 

aspectos, pelo que se assume como um processo complexo e multifacetado de 

desenvolvimento global e permanente, corroborando com a perspectiva 

pessoal de que a criança antes de ser atleta é uma pessoa. 

Oliveira e Graça (1998), referem a este nível, que o ensino do jogo de 

Basquetebol tem como objectivos o desenvolvimento de competências em três 

domínios: o social, onde se procura que o jovem aprenda a gostar do jogo, 

simpatize com o jogo e desenvolva competências sociais tais como a 

cooperação e o respeito pelos colegas, adversários e pelas regras do jogo; o 

estratégico e cognitivo-táctico, que procura desenvolver a capacidade de 

decisão do jogador, que se traduz na escolha das soluções mais adequadas 

para resolver uma situação de jogo; e o domínio técnico, no entanto, a este, 

está inerente a ideia de que o ensino das técnicas deve satisfazer 3 critérios: a) 

a sua utilidade no contexto de jogo; b) o seu grau de dificuldade adaptado ao 

nível da capacidade dos jogadores; c) e a sua segurança, na perspectiva da 

preservação da integridade física e psicológica do atleta. 

Ou seja, de uma forma geral, e de acordo com Araújo (1982), a 

abordagem inicial do Basquetebol requer ser feita única e exclusivamente com 

o objectivo expresso da modalidade constituir um meio ao serviço da melhoria 

gradual das capacidades motoras, funcionais e volitivas dos jovens praticantes. 

Só por essa via será possível de “produzir” de modo quantitativo e qualitativo 

eventuais futuros praticantes federados da modalidade, capazes de 

interpretarem de modo criativo as constantes mudanças verificadas nas 

situações de jogo que se lhes deparem! 
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Com estas ideologias pretende-se justificar que o padrão de 

comportamento de um treinador de formação, não pode de maneira alguma ser 

igual ao de um treinador sénior. É necessário saber-se adaptar o ensino do 

jogo. Assim, tal como o fez Lima (s/d) é possível distinguir a tarefa do “treinador 

da formação” e a do “treinador da competição”. A formação de praticantes em 

Basquetebol, do ponto de vista do treinador, será pois, “iniciar e formar os 

jogadores de amanhã”. Isto é, tal como referem Barreto et al. (1984), o 

treinador dirige a formação dos praticantes, com vista a criar as bases para que 

cada um deles possa vir a ser, no futuro, o melhor jogador possível, sendo a 

este nível prioritária a dimensão individual em relação à equipa, pois a 

evolução desta só poderá acontecer na razão directa da evolução de cada um 

dos seus componentes. 

Segundo os mesmos autores, o modelo de jogo a adoptar não deve por 

isso procurar responder a uma necessidade de eficácia da equipa, mas antes 

privilegiar o desenvolvimento individual do praticante. Os processos tácticos 

propostos, quer a nível defensivo quer a nível ofensivo, devem ter como 

objectivo facilitar e estimular uma forma inteligente de estar em jogo, permitindo 

que o praticante vá dominando conscientemente todos os aspectos deste, para 

que possa, concluída a sua formação, interpretar eficazmente qualquer modelo 

ofensivo ou sistema defensivo (Lamarão, 2005). 

Na sequência do conjunto de ideias anteriormente apresentadas, 

acredita-se que nos escalões de formação se procure dirigir a construção de 

um sistema defensivo, baseado na defesa homem a homem, passível de se 

adaptar a qualquer modelo de jogo ofensivo. Esta opção desenvolve o jogador 

a todos os níveis e destaca aqueles que realmente aprendem a defender e a 

ler o jogo sob o ponto de vista defensivo. 

Na sequência das ideias anteriormente expostas, apresenta-se um 

quadro, onde se pretende, com base nos pressupostos de Adelino (1997) 

Comas (1991) Haubrich (1992) salientar as vantagens e desvantagens dos dois 

grandes blocos defensivos, a defesa individual e a defesa à zona. 
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Vantagens da Defesa 

Individual 
Vantagens da Defesa à Zona 

Define responsabilidades; 

Exige do defensor a correcta execução 

dos fundamentos individuais da defesa; 

Desenvolve capacidade de antecipação e 

de reacção ao movimento; 

Propicia o equilíbrio físico e técnico entre 

defensores e atacantes; 

É adaptável a qualquer tipo de defesa; 

Dificulta os passes penetrantes e o 

lançamento de curta ou longa distância; 

Incrementa o número de roubos de bolas; 

Não é tão exigente fisicamente; 

Evitasse o acumular de faltas; 

Dificulta as penetrações para o cesto e os 

passes penetrantes; 

Facilita o ganho do ressalto defensivo; 

Desvantagens da Defesa 

Individual 

Desvantagens da Defesa à 

Zona 

Facilita a penetração para o cesto; 

Facilita o movimento de corte nas costas; 

Aumento do número de contactos 

pessoais; 

Dificulta o ressalto defensivo, pois os 

defensores não têm posição definida, uma 

vez que esta é definida em função da 

posição dos atacantes; 

Exige uma boa preparação física; 

É difícil de detectar e explicar aos 

jogadores os erros cometidos; 

Permite uma grande liberdade de 

movimento ao adversário; 

Facilita os lançamentos de longa 

distância; 

Quadro 1: Vantagens de desvantagens da defesa individual e à zona 
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De acordo com Marques et al. (2000), a inexistência de uma base 

teórica que dê fundamento ao trabalho dos treinadores de jovens, leva a que a 

maioria do trabalho desenvolvido se aproxime de um processo empírico, onde 

a experiência e valores dos treinadores se sobrepõem, na maioria das vezes, 

às prescrições metodológicas e aos princípios do processo de treino. Deste 

modo, cabe ao treinador a tarefa de planear harmoniosamente e de forma 

correcta toda a actividade, interligando princípios e factores do treino, e cada 

um deles entre si. 

Tal como referem Graça (1998), Oliveira e Graça (1998), Barreto (2004) 

e Marques et al. (2000), um dos maiores entraves no ensino do Basquetebol 

diz respeito ao projecto de formação. Estes autores referem que o treinador 

deve saber onde quer que os jovens cheguem (definição de objectivos) e que 

caminho devem percorrer (metodologia e estratégias de ensino), mas para tal 

torna-se imprescindível possuir um projecto.  

Ao pretender-se proporcionar a alguém a oportunidade de aprender 

algo, a primeira grande questão que se enfrenta diz respeito ao “o que ensinar” 

(Barreto, 2004). Já Graça abraça a questão falando em duas ordens de 

problema: os problemas relativos à realização da resposta motora (o quê, o 

quando, e o porquê) e os problemas relativos à (o como) (Graça, 1998). Assim, 

a ideia passará por colocar os jogadores, quer situação ofensiva quer na 

defensiva, por situações que solicitem estes dois tipos de problema. 

O treinador mais experiente explicará através dos exercícios propostos, 

tanto pelo método global, como pelo método analítico, não somente o “Como” 

executar os movimentos defensivos, mas também o “Quando” e o “Porquê”, à 

medida que os conceitos defensivos vão sendo de maior dificuldade e 

complexidade para os seus jogadores. 

Esta ideia é partilhada por Barreto (2004), pois o autor acredita o 

treinador é tanto mais claro e objectivo quanto mais aprofundadamente 

conhece o jogo, pois essa clareza e objectividade decorrem da simplificação 

ajustada que o treinador faz do jogo, aproximando-o do nível de praticantes 

pelo qual é responsável. 
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Todavia, Lima (s/d) refere que, uma vez que não é imperial que para 

ensinar o treinador conheça o jogo na sua mais alta expressão, por princípio 

pode ensinar-se sempre algo mais, mas o autor, acredita que é possível fazer-

se um ensino correcto sem que se conheça tudo, desde que tenha identificado 

e se esteja identificado com o essencial a ensinar aos seus jogadores. 

Na sequência do conjunto de ideias anteriormente apresentadas, crê-se 

que nos escalões de formação se deve procurar dirigir a construção de um 

sistema defensivo, baseado na defesa homem a homem, passível de se 

adaptar a qualquer modelo de jogo ofensivo. Esta opção desenvolve o jogador 

a todos os níveis e destaca aqueles que realmente aprendem a defender e a 

ler o jogo sob o ponto de vista defensivo. 

Naturalmente que no Basquetebol, assim como em qualquer outro dos 

Jogos Desportivos Colectivos, é mais fácil ensinar a fase do ataque do que a 

fase da defesa, isto do ponto de vista do jogador. Para os jogadores, o principal 

objectivo deste jogo é a concretização dos lançamentos, isto é, quem marcar 

mais pontos ganha, daí que a sua motivação para aprender a atacar é muito 

maior do que para aprender a defender. Desta forma, pede-se a quem abarque 

na demanda do ensino das etapas defensivas que se propõe, paciência, 

persistência e descoberta de formas/exercícios ricos, divertidos e ao mesmo 

tempo desafiantes. 

Fala-se em etapas de ensino da defesa porque se entende que para o 

Basquetebol português torna-se indispensável a estratificação do que ensinar, 

quando ensinar e como ensinar, caso contrário continua-se a persistir no 

mesmo erro, erro esse que se resume do seguinte modo: em Portugal cada 

treinador vê um treino de uma forma individualizada, mostrando-se pouco 

receptivo ao processo de formação contínua, contribuindo para a estagnação 

do seu conhecimento. Isto leva a que cada jogador tenha um processo de 

formação díspar e desconectado de princípios gerais, o que gera uma 

Basquetebol sénior de qualidade duvidosa e sem jogadores portugueses. 
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1.2  Ob jec t i vos  do  Es tudo /Traba lho  

Decorrente do enquadramento conceptual anteriormente apresentado são 

os seguintes os objectivos do presente trabalho: 

1) Apresentar um modelo evolutivo de construção de um sistema 

defensivo; 

2) Descrever e analisar sequencialmente as etapas do modelo proposto, 

bem como os seus conteúdos e pressupostos técnico-tácticos, 

salientando as vantagens do mesmo. 

3) Apresentar uma proposta de orientação metodológica de ensino e 

treino do Basquetebol. 

 

1.3  Metodo log ia  U t i l i zada  

Para a concretização dos objectivos do trabalho utilizar-se-á, 

essencialmente, o método descritivo. Procura-se, numa primeira fase, 

enquadrar a pertinência do tema, optando posteriormente por apresentar, de 

forma sequencial, as diferentes etapas do modelo proposto, desde o início da 

aprendizagem do jogo, até à última etapa, a defesa HxH a todo o campo, com 

ajudas e 2x1 no portador da bola. Em cada uma das etapas proceder-se-á a 

uma breve descrição e análise, acompanhada com Figuras ilustrativas, na 

qual se descrevem os aspectos mais importantes. 

 

1.4  Organ ização  Sequenc ia l  dos  

Conteúdos  

Os conteúdos foram organizados sequencialmente de modo a permitir 

uma compreensão de todo o modelo proposto. As etapas foram numeradas e 

enquadradas de acordo com o seu grau de complexidade para que se perceba 

a evolução proposta. 
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2.1  O Ens ino  do  Jogo  

 

Ter um conhecimento teórico do jogo é importante, mas passá-lo para a 

prática é o fundamental. Acima de tudo, os treinadores devem estar dotados de 

um conhecimento básico do jogo para estarem aptos a instruir os jogadores 

acerca das técnicas e das tácticas. Por conseguinte, este conhecimento 

desportivo específico não serve de nada, se os treinadores não souberem 

quando e como intervir no processo ensino aprendizagem (Gilbert et al., 1998).  

O Basquetebol, tal como os restantes JDC, é um jogo de situações 

imprevistas e inovadoras, daí que no ensino das suas habilidades se deve ter 

em consideração a natureza aberta destas habilidades, como nos parece 

óbvio, a defesa não é excepção.  

Segundo Graça (1998), enquanto habilidades abertas elas são 

reguladas pelos constrangimentos dos factores exteriores, como por exemplo: 

posição e movimentos dos colegas e adversários, colocação no terreno de 

jogo, distância ao cesto que se ataca e que se defende, entre outros; e, por 

isso mesmo, a capacidade preceptiva e de tomada de decisão desempenham 

um papel crucial na aprendizagem dos jovens praticastes, dai que faz todo o 

sentido ser trabalhada insistentemente. 

Tendo presente as considerações sobre a natureza abertas das 

habilidades do jogo e o seu carácter multidimensional, pode apontar-se como 

directrizes para a construção das situações de exercitação as seguintes 

características: 

� Desde muito cedo, praticar as habilidades em contextos 

variáveis, solicitando formas de execução variadas; 

� Não ficar muito tempo a praticá-las como habilidades 

fechadas; 

� Exercitar a resposta (o como) e o uso da resposta (o quê e 

quando); 
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� Privilegiar as situações que apresentem uma correlação 

elevada com o que ocorre em jogo. 

Por tudo o que foi sendo exposto parece correcta a perspectiva de 

Mesquita (2000), que nos diz que mais do que dicotomizar técnica e táctica, 

enquanto perspectivas de abordagem distintas e antagónicas, o importante é 

estabelecer relações de compromisso e complementaridade entre ambas. 

Ainda assim, são vários os treinadores e metodólogos do treino que 

recomendam um forte investimento no desenvolvimento da técnica individual 

dos jogadores durante o designado período de formação desportiva (Araújo, 

1982; Araújo, 1992; Adelino, 2000; Lamarão, 2005). Todavia, este período é 

temporalmente vasto e algo incerto, uma vez que varia entre sexo e mesmo 

dentro do mesmo sexo, porém, é comum considera-se os 11 e os 14 anos de 

idade como um momento fulcral de intervenção. 

Actualmente a especialização precoce dos nossos jogadores ainda é um 

facto incontornável, isto acontece porque os treinadores se esquecem que o 

processo de formação desportiva é um processo a longo prazo, e que os 

resultados jamais se devem sobrepor aos objectivos delineados para cada 

etapa. A inversão desta tendência começa a dar os primeiros passos, mas 

existe ainda um longo caminho para palmilhar. Contudo, segundo Rocha 

(2002), se o processo de formação for respeitado, o facto de os jogadores se 

envolverem precocemente com a prática organizada do Basquetebol parece 

vantajosa, pelo menos no que diz respeito aos domínios da performance 

técnica da modalidade. Por conseguinte, sendo a defesa uma das 

componentes do jogo que mais influencia a organização do jogo faz todo o 

sentido que ela seja estruturada e hierarquizada desde a mais tenra idade. 

Uma das razões para esta formação descontextualizada encerra-se na 

falta de organização das estruturas de treino nos escalões de formação. Tal 

como refere Ibañez-Godoy (2000), são escassas e por vezes nulas, as 

referencias bibliográficas que abordam o planeamento e a apresentação de 

conteúdos de ensino/treino das distintas modalidades desportivas nas 

categorias de formação. Tudo se agrava quando um país tem pouca tradição 
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na modalidade e por isso poucos indivíduos a debruçarem eficazmente sobre 

os demais conteúdos do jogo. Infelizmente é este o estado actual da literatura 

basquetebolística. 

É importantíssimo salientar que nesta pequena dissertação abarcar-se-á 

o Basquetebol na sua vertente de rendimento, na qual todas as orientações 

devem estimular a capacidade de utilizar complementarmente, as capacidades 

e habilidades técnico-tácticas necessárias para resolver de modo consciente as 

situações imprevistas com que o atleta se depara no jogo. Contudo, e segundo 

Comas (1991), esta vertente de rendimento subdivide-se em duas categorias: 

(1) na competição, ganhar jogos e competições e (2) na formação, querer 

jogadores e querer jogar melhor; é sobre a segunda categoria que se centrará 

o objecto do presente estudo. 

 

2 .2  A  Defesa  

 

De acordo com Comas (1991), a defesa significa jogar ao máximo das 

suas possibilidades quando o oponente tem a posse de bola, de modo a 

ganharmos uma posição legal para evitarmos que o atacante tenha 

oportunidade de lançar. 

Uma questão extremamente importante no que se refere à defesa, diz 

respeito ao momento em jogo em que esta se inicia. Comas (1991), Haubrich 

(1992) Adelino (2000) e Araújo (1992), defendem que a defesa se inicia 

imediatamente após a perda de posse de bola ou após lançamento ao cesto. 

Os jogadores, individual e colectivamente, devem estar preparados para iniciar 

a tentativa de recuperação da posse de bola, “obrigando” o adversário a 

percepitar as suas opções ofensivas. 

A defesa pode assumir uma importância fulcral, dependendo da 

filosofia que se possui sobre o objectivo do jogo. Um jogo de Basquetebol 

pode ser ganho pela equipa que converte mais pontos (predominância do 

ataque), ou pela equipa que sofre menos pontos (predominância da defesa). 
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Entende-se que deve haver um equilíbrio entre estas duas ideias, o ideal será 

mesmo defender bem para atacar melhor, isto é, reduzir aos pontos sofridos 

e aumentar aos pontos concretizados. 

Para Haubrich (1992) existem duas maneiras de encarar o jogo, uma na 

qual o treinador prepara a equipa para ultrapassar a equipa adversária em 

pontos convertidos, concentrando-se na preparação técnica e táctica ofensiva e 

outra, na qual o treinador prepara a sua equipa para sofrer menos pontos que a 

equipa adversária enfatizando os aspectos defensivos do jogo. 

Segundo o mesmo autor, a visão que enfatiza a defesa detêm um 

potencial superior de sucesso sobre aquela que enfatiza o ataque. Por 

conseguinte, ele defende que a preparação de uma equipa deve ser baseada, 

fundamentalmente no processo defensivo, mas nunca descurando a qualidade 

ofensiva dos jogadores, pois deste modo, o treinador possuirá uma equipa 

preparada para ganhar cada vez que entra em campo.  

Todavia, como já foi referido precedentemente, não se deve subverter o 

processo de formação dos jovens às vitórias, daí que uma sequência de ensino 

da defesa, deve ser progressiva em termos de complexidade e dificuldade. 

Ainda assim, fica desde já patente a importância que a defesa assume num 

jogo de Basquetebol, pelo que jamais deve ser descurada em qualquer etapa 

de ensino do jogo. 

Outro erro, também muitas vezes observado, afigura-se na tendência 

que treinador possui para permitir aos atacantes mais talentosos alguma 

negligência defensiva, mas esta atitude do treinador prejudicará o jogador a 

longo prazo (Comas, 1991), e quanto mais novo é o jogador mais prejudicial é 

para a sua formação como jogador. 

Regra geral, assume-se que uma equipa em situação de jogo 

despende o mesmo tempo na fase de ataque e na fase de defesa (Rodrigues, 

1996). Por conseguinte, parece credível que em termos de organização de 

treino o processo ocorra de modo semelhante, isto quando a capacidade do 

atleta, nas mais diversas vertentes, assim o permitir. Comas (1991) apesar de 

partilhar como esta afirmação tenta esclarecê-la, pois acredita que é 
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necessário dedicar a mesma importância e intensidade ao trabalho atacante e 

defensiva, estão ambos no mesmo patamar, contudo também refere que é 

normal que o ataque seja trabalhado durante mais tempo, na medida em que 

os jogadores têm de aprender a passar, a lançar, a driblar, a cortar, a 

desmarcar-se, a ressaltar, a bloquear, a sair dos bloqueios e as vários 

sistemas ofensivos, e que uma boa defesa não necessita de tanto tempo de 

trabalho como um bom ataque. Isso não quer dizer que detenham 

importância distintas, Maria Palma em diálogos abertos sobre a modalidade 

refere que “O ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos”. Logo, 

ambas são imprescindíveis para o sucesso de uma equipa.  

Parece mais que evidente que a defesa é, sem dúvida, parte integrante 

do jogo de Basquetebol. A defesa, tal como o ataque, também pressupõe, na 

execução dos seus elementos técnicos, a presença de todas as componentes 

de um gesto, nomeadamente: a componente física, técnica, táctica e 

psicológica. 

Como tem sido estudado por diversos autores, os “aspectos não 

práticos” da defesa são imperiais, isto é, os nossos jovens jogadores devem 

estar conscientes da importância que a defesa assume num jogo de 

Basquetebol, sendo que os principais responsáveis por este ponto são os 

treinadores. Inclusive, Comas (1991) defende que de um ponto de vista 

psicológico é mais relevante impedir que o jogador conseguia atacar, pois este 

facto desmoraliza o atacante e moraliza o jogador que o defende. Já Haubrich 

(1992), defende que os treinadores devem consciencializar os seus jogadores 

para a necessidade do esforço psicológico e mental, da cooperação e do 

comprometimento de cada um com a equipa, até porque todos estes factores 

ajudam a estabelecer uma confiança nos colegas que por sua vez influencia o 

treino e todas as facetas do jogo.  

Este ponto é fulcral para que a defesa possa ser ensinada e aprendida 

como uma habilidade motivante. Todos os meios que envolvem os jovens 

jogadores, desde os pais, aos colegas, aos meios informativos tendem a 

privilegiar o ataque, dando pouca ou nenhuma importância ao trabalho 
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defensivo. Logo, os jogadores já vêm embutidos numa barreira anti-defesa que 

o treinador tem de conseguir romper para que o início do trabalho defensivo 

seja bem conseguido. 

 Contudo, nos nossos dias, quando chega a altura de trabalhar a defesa, 

os treinadores de crianças e jovens atribuem grande importância à componente 

física e psicológica no ensino da defensa, sendo os argumentos - “força de 

vontade”, “de luta” e de “capacidade de resposta física” - os que contribuem 

para esta filosofia. Contudo, esquecem-se que a parte técnica e táctica 

colaboram, decisivamente, no sucesso da defesa. Por isso, aproveita-se para 

reforçar a pertinência do nosso trabalho. É necessário saber o que ensinar, 

quando ensinar e como ensinar. 

Os treinadores têm de estar cientes que, apesar de todo o seu 

comprometimento e crença na filosofia defensiva adoptada, o sucesso de todo 

e qualquer sistema defensivo recai sobre a habilidade e atitude de todos os 

jogadores da equipa. Logo, a primeira preocupação, deverá ser que a simbiose 

treinador-jogador seja perfeita. 

Parece que cada vez fica mais evidente: para o processo defensivo 

resulte, cada jogador deve possuir amplas quantidades de desejo e 

determinação: desejo de ser um excelente defensor e determinação para 

evitar que o seu atacante directo concretize (Comas, 1991; Haubrich, 1992). 

Todavia apesar do comprometimento individual de cada um, no Basquetebol 

moderno a força da defesa reside no conjunto, porém, é certamente 

necessário que esse conjunto actue perfeitamente coordenado para fazer 

com que a defesa funcione de modo correcto. 

Para Pinto (1994) a construção de uma defesa colectiva consistente 

padece de três aspectos vitais: 

� Hábitos Defensivos. Não basta que os jogadores realizem 

os movimentos, é fundamental que eles os compreendam 

no seu contexto individual e colectivo; 
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� Concentração Mental Elevada. De modo a permitir uma 

“previsão” dos movimentos do atacante limitando o 

espaço e os movimentos do atacante; 

� Coragem e Determinação. Para que os jogadores tomem a 

iniciativa sem medo e errar e sem medo do confronto 

físico. 

Contudo, segundo Haubrich (1992) para que uma defesa seja 

consistente é necessário que se procure concretizar os seguintes objectivos: 

� A bola deve ser constantemente pressionada; 

� O drible na direcção do cesto e os passes penetrantes 

devem ser evitados; 

� A posição de ressalto deve ser garantida após cada 

lançamento; 

 Na mesma lógica de pensamento, Adelino (1984), que distingue dois 

tipos de objectivos para a defesa, os objectivos gerais: impedir que a equipa 

sofra cesto e recuperar a passe de bola; e os objectivos específicos: dificultar e 

impedir a progressão da bola através de drible ou passe; dificultar e impedir a 

recepção da bola por parte dos jogadores adversários; dificultar e impedir 

qualquer tentativa de lançamento; proteger a zona próxima do cesto, por esta 

ser, do ponto de vista defensivo, a mais perigosa; 

Já Carvalho (2001), acrescenta que um sistema defensivo eficiente e 

consistente ajuda a equipa que o concretiza a: 

1. Controlar o ritmo de jogo 

2. Forçar o ataque a alterar as suas opções ofensivas 

3. Reduzir o tempo de posse de bola do adversário 

4. Diminuir a eficácia do ataque adversário 

5. Fornecer mais oportunidades ao sucesso da equipa 

Já a Escola Nacional de Basquetebol considera que uma defesa 

eficiente deve ter em mente os seguintes objectivos: 
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� Pensar na defesa quando se está a atacar: 

Ao desencadear os movimentos ofensivos, o objectivo de defender deve 

estar presente, através do controle da posse de bola, de uma eficácia ofensiva 

elevada, de uma disputa pelo ressalto ofensivo e por uma organizada 

recuperação defensiva; 

� Introduzir a pressão do tempo; 

� Forçar lançamentos de posições desaforáveis e de forma 

precipitada: 

Desviar a progressão da bola para zonas laterais do campo, dificultar 

passes penetrantes, pressionar lançamentos, pressionar sistematicamente a 

bola obrigando o ataque a cometer erros, não permitir segundos lançamentos 

(ganhar o ressalto defensivo); 

� Pensar no ataque quando se está a defender: 

Aproveitar os erros cometido e falhas de lançamentos de lançamento, 

para efectuar contra-ataques estruturados. Continuar a defender após 

lançamento, isto é, lutar com agressividade pelo ressalto defensivo com o 

objectivo de recuperar a posse de bola. 

Com tantos argumentos a defender e a justificar o trabalhado defensivo, 

torna-se imprescindível o desenvolvimento sistema defensivo, porém, segundo 

Carvalho (2001) na sua estratificação e aplicação é fundamental que o 

treinador:  

� Reconheça o objectivo e a finalidade do sistema a ser 

adoptado, como por exemplo: roubar a posse de bola; 

dificultar a passe e a movimentação da bola; evitar 

penetrações; impedir o lançador de receber, etc; 

� Saiba adaptar o sistema defensivo às características da sua 

equipa, numa fase de formação, e também às 

características do seu adversário, mais a nível 

profissional; 
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� Desenvolva este sistema desde o um contra um até ao 

cinco contra cinco. 

Chegada a altura de construir um sistema defensivo há questões que se 

devem vigiar e cuidar, questões que não estão exclusivamente ligadas com a 

técnica, a táctica ou com os aspectos psicológicos, mas sim com a consecução 

e continuação das regras de conduta estabelecidas, que os jogador têm de 

cumprir e assumir (Comas, 1991). Seguindo esta lógica de pensamento, somos 

da opinião que o treinador tem de insistir constantemente sobre os princípios e 

fundamentos defensivos e nunca pode menosprezar e erros defensivos 

cometidos. 

Todas as referências bibliográficas que abordam especificamente a 

defesa em Basquetebol, remetem-se para a defesa individual homem a homem 

(HxH) como um alicerce para todas as restantes defesas. Todos os sistemas 

defensivos conhecidos têm alguns dos seus princípios nas técnicas da defesa 

HxH, quanto mais não seja porque é sempre imprescindível que alguém 

defenda o portador da bola, mas para isso é preciso saber como defende-lo. 

Esta concepção vai de encontro as ideias de Comas (1991) e Haubrich (1992), 

uma vez que os jogadores com excelentes técnicas defensivas HxH adaptam-

se facilmente em qualquer sistema, por outro lado, as equipas/jogadores 

habituados às zonas desde muito cedo, sentem extremas dificuldades em 

adaptar-se à defesa HxH. 

Apesar da defesa HxH ser comummente aceite como a mais vantajosa 

nas etapas de iniciação ao jogo, apresenta-se nos quadros seguintes (quadro 

2, 3 e 4), todos adaptados dos pressupostos de Coma (1991), Krause (1991), 

Haubrich (1992), Adelino (2003), Tavares (1996) e Pinto (2005), um conjunto 

de referências dos diversos tipos de defesa empregados no jogo. 
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Tipos de defesa Princípios Gerais 

Defesas Individuais 

Seis princípios básicos da defesa Homem-a-Homem: 

1. Ver sempre a bola 

2. Reagir de pronto a todo e qualquer movimento da bola 

e dos adversários 

3. A comunicação verbal entre defensores 

4. Agressividade defensiva disciplinada 

5. Forçar a bola para as linhas laterais e cantos do terreno 

de jogo 

6. Impedir a rotação da bola de um flanco para o outro 

Referencias para um jogador a defender: 

� As linhas do campo  

� As linhas lateriais e finais; 

� A linha de meio campo; 

� A linha de três pontos; 

� A área pintada 

� A linha cesto-cesto 

� A linha da bola e a posição da bola 

� O lado da bola e o lado da ajuda 

� A posição do atacante directo 

� A posição dos companheiros de equipa 

Quadro 2: Princípios gerais para os diversos tipos de defesa individual 



Desenvolvimento do Tema  
  

    
Nuno Nóvoa F. M. Borges  37 

Defesa H-H campo todo 

Cada defensor defende o seu atacante 

directo, a toda a largura ou comprimento do 

campo, impedindo que este receba a bola e 

progrida no terreno. 

Defesa H-H meio-

campo 

Cada defensor defende o seu atacante 

directo, somente no seu meio campo 

defensivo, impedindo que este: receba a 

bola, drible aproximando-se do cesto ou 

lance. 

Defesa H-H com ajudas 

� Jogador em posse de bola deve ser 

pressionado; 

� Linhas de primeiro passe devem 

encontrar-se fechadas; 

� Jogadores do lado contrário da bola 

devem estar em ajuda, quando mais longe 

da bola o seu atacante directo se encontrar 

mais perto da linha cesto-cesto eles devem 

estar; 

Defesa ao atacante com bola que ainda não driblou: 

� posição básica defensiva; 

� colocar-se à distância de um braço (1 metro a 1,5 metros) – 

distância que lhe permita reagir aos movimentos do 

atacante sem ser ultrapassado; 

� pressionar o passe e evitar os passes penetrantes; 

� evitar o drible para o corredor central e impedir penetrações; 

� pressionar o lançamento; 
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Defesa ao atacante com bola em drible: 

� colocar os apoios de forma a condicionar o atacante para zonas 

afastadas do corredor central (linhas laterais e linha de 

fundo); 

� incomodar o drible e as possíveis mudanças de direcção com um 

dos braços, enquanto como o outro dificulta os passes; 

� aproximar-se e ser cada vez mais agressivo quanto mais este 

jogador se encontra próximo do cesto; 

Defesa ao jogador com bola após parar o drible: 

� reduzir toda a distância para o atacante; 

� elevar ligeiramente a sua posição corporal; 

� como os braços perturbar possíveis passes e lançamentos sem 

cometer falta; 

Defesa ao atacante sem bola do lado da bola: 

� o corpo virado para o atacante; 

� braço do lado da bola levantado com a palma da mão virada 

para a bola; 

� o membro inferior do lado da bola deve estar na linha de passe, 

ligeiramente à frente da posição do atacante; 

� o braço mais afastado deve estar à altura do peito, detectar e 

controlar os movimentos do atacante; 

� a cabeça deve estar um pouco atrás da linha de passe por forma 

a facilitar a visão simultânea da bola e do atacante 

directo; 

Defesa ao atacante sem bola do lado contrário da bola: 
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� triângulo defensivo, nos quais os vértices são: o defesa; a bola e 

o atacante directo; 

� a linha bola-atacante forma a base desse mesmo triângulo; 

� estar um passo atrás da linha da base; 

� estar numa posição que o permita ao defensor ajudar na 

penetração em drible, mas ao mesmo tempo antecipar 

cortes do seu atacante para o lado da bola aproximando-

se deste e fechar a linha de passe, quando à medida 

que a rotação da bola ou do atacante directo, faz com 

que se aproximam. 

Defesa ao poste alto: 

� sobremarcação a três quartos do lado da bola; 

� um dos braços encontra-se elevado e com a palma da mão 

virada para a bola, o outro está com o cotovelo flectido 

de modo a que o antebraço fique encostado ao corpo do 

atacante;  

� se a bola mudar de lado, o defensor deve efectuar um passo 

deslizante, antecipar um eventual ganho de posição do 

poste e voltar a sobremarcar do lado da bola. Esta 

rotação sobre o poste é efectuada por detrás do mesmo, 

mas alguns autores, defendem, que dependendo do 

jogador e do sistema defensivo, também pode ser 

efectuada pela frente do poste. 

Defesa do poste baixo: 

� se o atacante com bola se encontrar a cima da linha de lance 

livre o defensa deverá sobremarcar do lado da bola; 

� se o atacante com bola se encontrar abaixo da linha de lance 
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livre o defensor deverá sobremarcar do lado da linha 

final; 

� tal como foi anteriormente referido o defensor, caso a bola mude 

da lado, pode deslocar-se pela frente ou por detrás do 

atacante; 

Defesa do passe e corte: 

� no momento do passe, o defensor deverá realizar um ou dois 

passos rápidos e deslizantes na direcção da bola e 

mantendo a posição defensiva básica; 

� deve colocar-se numa posição que o permite ajudar, mas ao 

mesmo tempo interpor-se a um possível corte pela 

frente; 

� se o atacante cortar para o cesto o defesa deve acompanha-lo, 

mantendo a sua posição entre o atacante e a bola e 

mantendo sempre um controlo visual sobre a bola e um 

controlo não só visual mas também físico sobre o seu 

atacante directo. 

 

 

Defesas Zonas 

Zona 2-3 

� Cada jogador tem uma área a defender. 

� Principais preocupações:  

� evitar penetrações para o cesto;  

� evitar passes penetrantes;  

� retirar o lançamento próximo do 

Quadro 3: Objectivos principais da defesa à zona 
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cesto;  

� retirar o ressalto ofensivo; 

Zona 3-2 

� Cada jogador tem uma área a defender. 

� Principais preocupações:  

� evitar penetrações para o cesto;  

� evitar passes penetrantes;  

� retirar o lançamento próximo do 

cesto; 

� incomodar o lançamento 

exterior; 

� retirar o ressalto ofensivo; 

Zona 1-3-1 

� Cada jogador tem uma área a defender. 

� Principais preocupações:  

� proteger o corredor central; 

� evitar penetrações pelo meio;  

� evitar passes penetrantes;  

� retirar o lançamento em zonas frontais 

� desviar o jogo para as laterais e para 

os cantos; 

Zona 1-2-2 

Esta zona confunde-se em tudo com a zona 

2-3, única diferença é que o primeiro defesa 

tem um espaço de movimentação mais 

reduzido, para que assim consiga evitar 

rápidas mudanças de lado de jogo; 
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Zona Press 

Zona 1-2-1-1 

Zona 2-2-1 

Zona 1-2-1-1 

Apesar de a colocação de os defesas em 

campo ser distinta, todas estes sistemas 

defensivos têm preocupações análogas: 

� recuperar rapidamente a posse de bola, 

garantindo à equipa defensora 

cestos rápidos e fácies; 

� pressionar a saída para o ataque 

evitando ataques organizados; 

� retirar tempo de ataque; 

� desviar a bola para os corredores 

laterais; 

� tentar encurralar a atacante com bola 

nos cantos; 

 

Defesas Mistas 

“Box & One”, 4 + 1 

� quatro jogadores defendem à zona e um 

defende individual; 

� os quatro jogadores normalmente 

defendem uma zona 2-2 evitando 

lançamentos perto do cesto e 

penetrações; 

� o jogador que defende individual procura a 

todo custo que o seu atacante 

directo jamais receba a bola;  

Quadro 5: Objectivos principais de algumas defesas mistas 

Quadro 4: Objectivos principais das zonas pressionantes 
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 Antes de terminar este tópico relativo à defesa em Basquetebol, 

procurar-se-á apresentar um conjunto de ideias relativas à posição básica 

defensiva, que vem descrita e especificada em muitos livros como: uma 

posição em que o defesa se encontra com um pé ligeiramente adiantado, com 

os joelhos parcialmente flectidos e com os braços semi-afastados 

acompanhando a posição dos pés. Não se entende como muito sensato tentar 

particularizar e pormenorizar algo tão complexo e tão variável, será que 

somente essa definição estará correcta? Crê-se que não. Não poderá um 

jogador desenvolver uma posição própria? Crê-se que sim. Por conseguinte, 

considera-se pertinente falar em características gerias que essa posição deve 

implicar: 

� Equilíbrio - toda e qualquer posição deve permitir que o 

jogador se encontre equilibrado, para isso o seu centro de 

gravidade deve cair no centro da sua base de 

sustentação; 

� Capacidade de reacção - os segmentos motores que 

influenciam a acção defensiva devem se encontrar semi-

Triângulo + 2  

� três jogadores defendem à zona e dois 

defendem individual; 

� os três jogadores regra geral defendem 

com um jogador em cima e dois em 

baixo, mas também já foi utilizada 

com dois jogadores em cima e só 

um em baixo; 

� o dois jogadores que defendem 

individualmente procuram, a todo 

custo, que o seu atacante directo 

jamais receba a bola; 
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contraídos , por forma a armazenar energia elástica para 

que a reacção seja mais eficaz; 

� Capacidade de antecipação - o atleta defensor deve ser 

capaz de prever as possibilidades de acção do atacante, 

uma vez esta solução aumenta as probabilidades de 

sucesso defensivo; 

É efectivamente na defesa que os treinadores têm mais dúvidas, sentem 

mais dificuldades e é também ai que cometem mais erros. Crê-se que esse 

facto não se fica a dever ao acaso. De facto, entende-se que existe uma 

relação positiva entre estes acontecimentos e o facto de existirem poucos 

artigos publicados sobre defesa, pouco interesse no seu desenvolvimento, isto 

quando comparado com o ataque, pouca importância dada às técnicas e às 

estratégias defensivas e inexistência de progressões metodológicas para o seu 

ensino.  

 

2 .3  O  Jogo  dos  P r inc ip ian tes  

 

Segundo Lima (1979), qualquer jogo tem um mínimo de complexidade, e 

por isso exige aos seus aprendizes um mínimo de capacidades. Oliveira e 

Graça (1998), denominaram de pré-requisitos para a iniciação ao jogo, e 

sintetizaram de acordo com Barreto et al. (1984) por referência à interpretação 

das cinco técnicas básicas do jogo. 

Relativamente à recepção , torna-se importante que os jovens sejam 

capazes de agarrar a bola, de não ter medo de ir ao seu encontro quando esta 

lhes é dirigida, de a conservar em sua posse e de não olharem para ela quando 

a seguram. No que diz respeito ao drible , é importante que saibam controlar o 

batimento da bola enquanto se deslocam e controlem a sua interrupção, 

ficando com a sua posse, devem ainda ser capazes de dissociar o olhar da 

bola enquanto driblam. No lançamento  devem ser capazes de fazer chegar a 

bola ao cesto e darem conta que este existe, sendo também capazes de dirigir 



Desenvolvimento do Tema  
  

    
Nuno Nóvoa F. M. Borges  45 

a bola intencionalmente a um colega no que diz respeito ao passe . Devem 

ainda ter uma noção de desmarcação  e procurarem-na, ou seja, moverem-se 

em qualquer direcção, não ficando apenas parados a gesticular e a gritar pela 

bola. 

Normalmente só se aborda os pré-requisitos em função do ataque. 

Nesta concepção começa a fazer sentido introduzir a defesa, e relativamente à 

defesa  o jovem praticante está apto a jogar quando consegue identificar o 

jogador que defende e o consegue acompanhar quando este se desloca, quer 

com bola, quer sem bola. Entende-se que a defesa não deve na etapas inicias 

de formação não pode ser vista como um fim em si mesmo, mas deve ser um 

Maio pedagógico para ajudar o ataque. 

Assim, de uma forma geral, Barreto et al. (1984), Araújo (1992), Adelino 

(2003), Oliveira e Graça (1998) e Pinto e Graça (2005), apontam os seguintes 

problemas iniciais na abordagem ao jogo: 

� Situações muito confusas, onde os contactos físicos são frequentes; 

� Insuficiência no domínio dos deslocamentos, do corpo e da bola; 

� Centração na bola (fase egocêntrica) - cada atleta concebe a sua 

participação isoladamente, explorando a sua acção até aos limites das suas 

capacidades e confiança; 

� Alinhamento - ausência de linhas de passe por interposição dos 

defensores entre o atacante com bola e os atacantes sem bola; 

� Aglomeração - todos os jogadores são atraídos pela bola, perseguindo-a 

independentemente do caminho que toma, característica que se aplica não só 

aos atacantes mas também aos defesas.  

� O alcance do objectivo do jogo é limitado, pois são poucos os cestos 

convertidos. O lançamento não decorre da ligação das acções e o espaço 

próximo do cesto não é devidamente explorado; 

� Os passes são normalmente bombeados, realizados com as duas mãos, 

dirigidos de forma difusa e à sorte; 
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� A primeira solução utilizada é recorrentemente o drible; 

� Comunicação – verbal e gestual. Os jovens jogadores gritam e 

gesticulam muito para que os colegas lhe passem a bola; 

� Correr muitas vezes com a bola nas mãos (passos); 

� Deslocamentos sem qualquer objectivo; 

 

O “jogo anárquico” caracteriza-se essencialmente pela sua 

irracionalidade e falta de objectividade. Torna-se portanto evidente, como o 

refere Beja (1984), a necessidade de possuir meios de intervenção que 

possibilitem alterar os comportamentos dos praticantes, estabelecendo novas 

relações que forneçam aos jovens condições de participação mais consciente, 

evoluindo para formas colectivamente organizadas, que confiram ao jogo um 

carácter mais organizado, tendo por base os seus princípios e objectivos. 

Nesta perspectiva apresenta-se de seguida um quadro síntese das 

características do nível de jogo dos praticantes, bem como o que é necessário 

cumprir para que a sua qualidade de jogo se situe num patamar mais 

avançado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento do Tema  
  

    
Nuno Nóvoa F. M. Borges  47 

Quadro 6: Indicadores do um baixo e avançado nível de jogo em Basquetebol. 

(Pinto e Graça, 2005). 

 

TÉCNICAS  

 Baixo Nível de Jogo Nível Avançado 

Recepção 

� Ficam à espera da bola, embora 

sintam necessidade de ir ao 

encontro da bola 

� Mexem os pés após receberem a 

bola 

� Vão ao encontro da bola  

� Protegem a bola através colocação 

dos apoios  

� Posicionam-se tripla ameaça 

Desmarcação  

� Alguma ofensividade nas 

desmarcações. Procura da bola em 

espaços não ofensivos 

(desmarcação para trás da linha 

passe da bola) 

� Perdem contacto com a bola 

durante a recepção 

� Perda de oportunidade de receber 

Desmarcação ofensiva: 

� Procuram espaços vazios para 

receber a bola (mais ofensividade)  

� Cortes (do lado contrário)  

� Aclaramento  

Passe 

� Predominam os passes bombeados 

� Frequentes os passes picados e 

passes de peito de curta distância e 

pouco correctos tecnicamente 

� Certeza do passe  

� Ganho de distância no passe 

(passes longos)  

� Maior selecção das linhas de 

passe  
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Drible 

� Orienta-se para avançar com bola 

no terreno, mas sentem ainda 

necessidade de olhar para a bola 

perdem perspectiva de jogo 

� Escolhem entre drible e passe, mas 

nem sempre acertada  

� Utilização criteriosa do drible  

� Drible de protecção e de 

progressão  

Lançamento  

� Efectuado poucas vezes 

� Efectuado com pouca precisão 

� Técnica imperfeita 

� Efectuado mais vezes 

� Maior aproveitamento das 

situações de lançamento  

� Técnica do lançamento perfeita 

Defesa 

� Poucas situações de defesa 

homem a homem 

� Todos defendem o portador da bola 

� Nenhuma noção de técnica 

defensiva 

� Cada um defende o seu jogador 

� Procuram que ele não receba a 

bola 

� Posicionam-se entre ele e o cesto 

� Ajudam o colega que foi 

ultrapassado pelo atacante directo 

 

2.3.1.  PRINCÍP I O S ESTR U TURA DO RES D O JOG O AN ÁRQ UIC O  

 

A fase do jogo anárquico é difícil de ultrapassar e, de acordo com Barreto et 

al. (1984), Araújo (1992), Oliveira e Graça (1998), Adelino (2003), e Pinto e 

Graça (2005) passa pela aquisição de algumas noções básicas que regulem o 

comportamento dos jogadores, acompanhadas de uma maior segurança na 

execução das habilidades do jogo, como: 

� Jogadores afastados 3 passos uns dos outros no mínimo; 

� Defesa individual estrita;  

� Exploração dos espaços livres para a recepção da bola (aproximam-se, 

afastam-se para abrir linhas de passe);  
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� O jogador que recebe a bola deve voltar-se para o cesto; 

� Ver o jogo antes de executar qualquer acção. Escolher a forma mais 

adequada de progredir; 

� Quem passa movimenta-se no sentido do cesto para receber mais à 

frente; 

Estes princípios estruturantes devem constituir-se como tópicos de 

intervenção sistemática do treinador sobre o jogo dos jogadores. Apresentá-los 

como objectivos, concretizá-los, estimular o seu aparecimento, apoiar a sua 

execução, corrigir os erros mais evidentes, obviamente equacionando o 

princípio da oportunidade pedagógica para intervir, são as tarefas do treinador 

que dão corpo à sua intervenção sistemática no treino. 

Embora estes princípios estruturadores estejam correctamente definidos 

pelos autores para que o jogo possa ser “jogado”, as características peculiares 

do jogo dos principiantes, faz com que a intervenção do treinador tenha que ser 

uma constante, intervenção essa que deve ser guiada e orientado por um 

conjunto de princípios, por conseguinte, a construção de etapas evolutivas de 

um modelo de jogo torna-se fundamental para respondermos às perguntas: 

“Quando?”, “O quê?” e “Como?”. 

De facto, e como o refere Garganta (1998), os Jogos Desportivos 

Colectivos, como o Basquetebol, são actividades ricas em situações 

imprevistas às quais o indivíduo que joga tem que responder, sendo o 

comportamento dos jogadores determinado pela interligação complexa de 

vários factores. Nesta medida, devem os jogadores resolver situações de jogo 

que, dadas as diversas configurações, exigem uma elevada adaptabilidade, 

especialmente no que respeita à dimensão táctico-cognitiva. 
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 2.4  E tapas  de  Cons t rução  da  Defesa  

 

Segundo Lima (s/d) e Barreto (2004), enquanto os aspectos ofensivos 

básicos estão em nítida desvantagem relativamente à defesa agressiva e 

desorganizada em contínua procura da posse de bola, não se deve ensinar 

nada relacionado sobre as técnicas defensivas, pois desta forma só ir-se-ia 

agravar e dificultar o progresso técnico ofensivo pretendido.  

Araújo (1980) chega mesmo a referir que um dos aspectos mais nocivos 

na fase inicial de aprendizagem do jogo é o permitir que os defensores da bola 

ou mesmo os jogadores sem bola toquem, agarrem, puxem ou empurrem os 

respectivos atacantes.  

Então uma pergunta pertinente se coloca: qual o momento de introdução 

da defesa? 

Pode parecer um contracenso, mas grande parte dos autores que se 

debruçam sobre este temática, Comas (1991), Graça (1998), Adelino (2003), 

Barreto (2004) e Pinto e Graça (2005) defendem que a defesa deve estar 

presente desde que a criança tome contacto com a modalidade, excluindo o 

Babybasket (4-6 anos). Contudo, é imperial salvaguardar que a defesa, numa 

primeira fase de aprendizagem não condicione o desenvolvimento das acções 

ofensivas a ponto de impedir que se jogue, por conseguinte o treinador deve 

definir até que ponto, essa defesa individual inicial deve ir limitando e 

controlando a intervenção ofensiva dos seus jogadores.  

A ideia que se pretende transmitir é que a defesa deve ter um contributo 

que não impeça a aplicação dos poucos argumentos que o jovem jogador 

dispõe, mas ao mesmo tempo não deve dar a ideia que o Basquetebol é um 

jogo sem oposição. De forma a alcançar este objectivo o treinador pode 

desenvolver um conjunto de estratégias, tais como: 

� Posse de bola protegida. O defensor não pode roubar a bola 

ao atacante em posse de bola, só pode interceptar o passe; 
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� Privilegiar jogos reduzidos. O número reduzido de jogadores 

facilita a organização dos jogadores no espaço; 

� Utilizar situação de superioridade numérica. A defesa ao ter 

um elemento a menos, vê a sua acção deveras dificultada. 

Assim, nas fases de iniciação ao Basquetebol, que abarca os jogadores 

com idades compreendidas entre os seis e os onze anos de idade, defende-se 

que e defesa deve cumprir com os seguinte princípios: 

1. Cada um será responsável 

por um jogador atacante; 

2. Deverá acompanhar esse 

jogador para onde quer 

que ele se desloque; 

3. Devem evitar qualquer 

contacto físico com os 

atacantes; 

4. Evitar roubar a bola ao 

atacante directo quando 

este está em posse de 

bola; 

5. Não ensinar nada 

relativamente a técnica ou 

princípios defensivos; 

 

Contudo, estes princípios servem os jogadores que têm um primeiro 

contacto com a modalidade, pois como se sabe, um atleta com onze anos pode 

já ter um tempo de prática significativo, sendo que deverá demonstrar um 

domínio seguro de várias técnicas ofensivas. Daí que surja a pergunta: Deverá 

se manter tudo na mesma? 

Figura 1 
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Acredita-se que não. Para que este jovem continue o seu processo de 

formação como futuro jogador, é imprescindível que ele sinta novas 

adversidades e desafios para ultrapassar. Logo para que as técnicas e tácticas 

ofensivas possam ser trabalhadas adequadamente, o treinador deve dotar a 

defesa de argumentos que contrariem o ataque, caso contrário não existirá 

progressão mas sim estagnação. O treinador dever então preocupar-se com os 

seguintes aspectos (Comas, 1991; Adelino, 2003; Pinto, 1997; Pinto e Graça, 

2005;): 

1. Se todos conseguem definir e defender o seu jogador directo, 

pode-se abandonar a defesa campo inteiro e defender só a meio-campo. 

2. Cada um é responsável por um jogador, mas as noções de ajuda 

defensiva devem começar a ser introduzidas; 

3. Contacto físico, dentro de certos limites deve ser permitido; 

4. Pode-se roubar a bola em qualquer altura de jogo a qualquer 

jogador;  

5. Posição básica defensiva; 

6. Enquadramento defensivo (o jogador defensor deve preocupar-se 

em estar sempre entre o atacante directo e o cesto); 

 
 

 

 

 

 

 

 Figura 2 Figura 3 
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 2.4.1 Defesa ao Portador da Bola 

 

 Até que a defesa individual HxH estrita esteja consolidada, o treinador 

não deve exigir mais princípios ao seus jogadores, porém, ultrapassada que 

está esta etapa defensiva, está na altura de lhes exigir mais em termos de 

comportamento aos jogadores, e para isso deve-se regressar à defesa a 

campo inteiro, embora seja imprescindível aumentarmos as exigências. 

 O primeiro ponto que de abordagem deve ser a defesa ao portador da 

bola. Assim o jogador deve (Krause, 1991; Araújo 1992; Adelino, 2003; 

Rodrigues, 1996; Tavares, 1996; Mendes, 1999; Pinto e Graça, 2005): 

� Adoptar uma posição de equilíbrio, que lhe permita reagir 

rapidamente e se possível antecipar os movimentos do 

adversário; 

� Colocar-se sempre entre a bola e o cesto; 

� Procurar desviar o atacante para as linhas e progressivamente para 

os cantos. Nunca lhe dar o meio para ele entrar em drible nem o 

deixar mudar de direcção para o corredor central depois de este 

estar num corredor lateral; 

� O acompanhamento do atacante deve ser feito recorrendo aos 

deslizamentos defensivos. Este tipo de movimento permite ao 

defesa manter sempre a sua posição relativa face ao atacante 

com bola e garante uma capacidade de antecipação permanente. 

Para serem executados com qualidade o treinador deve estar 

atento aos seguintes pormenores: 

� Passos sucessivos e curtos, sem nunca permitir que os 

pés se toquem; 

� O primeiro pé a movimentar-se é sempre o pé do lado para 

onde o atacante se dirige; 

� Evitar oscilações do centro de gravidade; 
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� Pés sempre em contacto com o solo; 

Porém, nem sempre os deslizamentos permitem acompanhar o atacante em 

drible. Quando o defesa por qualquer motivo é ultrapassado, deve abandonar o 

deslizamento e tão rapidamente quanto possível deve deslocar-se de forma a 

recuperar o seu enquadramento defensivo. 

� Diminuir a distância para este e 

aumentar a agressividade à 

medida que ele se aproxima do 

cesto ou de zonas em que 

consiga lançar (Figura 4); 

� Com uma mão incomodar o drible e 

mudanças de direcção, e com a 

outra perturbar possíveis passes 

ou lançamentos; 

� Quando este parar o drible o defesa 

deve diminuir ao máximo a distância, encostando o seu corpo ao 

do adversário (peito contra a bola) e com os braços deve dificultar 

o passe e evitar lançamentos. É importante que o defesa perceba 

que cometer faltas nesta situações é dar vantagem ao ataque, o 

seu objectivo passa por forçar um mau passe ou pelo 

esgotamento dos “cinco segundos”; 

� Quando o jogador atacante lança, o defesa deve: 

� Contestar o lançamento através do seu membro superior que 

se encontra mais levantado; 

� Esperar pela saída da bola para tentar o desarme; 

� Manter o seu enquadramento defensivo (evitar cair em fintas 

de lançamento); 

Figura 4 
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� Saltar só depois de a bola sair da mão do atacante e 

procurar que esse salto seja vertical, para assim evitar cair 

sobre o atacante e cometer falta; 

� Bloquear defensivamente e participar no ressalto defensivo. 

O corpo do defensor, deve estar, com a sua linha de 

ombros perpendicular ao atacante de modo a permitir 

rodar, pela frente ou por trás, conforme a movimentação do 

atacante, para consumar o bloqueio defensivo, aqui é muito 

importante o defensor sentir o atacante nas suas costas, 

pois esse é o “sinal de partida” para participar directamente 

na disputa do ressalto; 

 Ainda sobre o ressalto, o treinador deve estar alerta para alguns 

pormenores que contribuem decisivamente para o seu sucesso: 

� Capacidade de antecipação – antecipar o momento de lançamento 

e a direcção do ressalto são fundamentais (70% dos ressaltos 

caem sobre o lado contrário do lançamento), 

� Posição – é impossível para o defesa realizar um eficaz bloqueio 

defensivo se não se encontrar entre o atacante directo e o cesto; 

� Tempo de salto – não saltar antes nem depois da queda da bola. 

É imprescindível trabalhar o timing certo para saltar para a bola; 

� Força – à agressividade mental de querer a bola deve, deve 

adicionar-se a agressividade física de usar o corpo com 

confiança e vantagem; 

� Protecção da bola – agarrar a bola e protegê-la junto ao corpo, 

rodando para o lado contrário á pressão defensiva; 

  

  

 

 



Desenvolvimento do Tema  
  

    
Nuno Nóvoa F. M. Borges  56 

 2.4.2 Defesa ao Jogador sem Bola 

 Este esforço constante de pressão ao portador da bola só tem 

significado se os restantes quatro colegas dificultarem o passe e com isso 

dificultam a estruturação do ataque do oponente. Para isso eles devem recorrer 

a uma técnica defensiva denominada de sobremarcação, cujo principal 

objectivo é impedir a recepção da bola por parte do jogador sem bola, evitando 

com isso a circulação de bola entre os atacantes. 

 Antes de exercitar a sobremarcação o treinador deve sensibilizar os 

seus jogadores para o risco que irão correr, pois nas fases iniciais e 

extremamente difícil sobremarcar sem cometer erros. Ainda assim o jovem 

praticante deve estar ciente que esses erros serão a base para sucessos 

futuros, e cabe ao treinador dotar os seus jogadores de uma atitude defensiva 

pressionante sem receios. 

 Consolidado este ponto, o jogador está apto para aprender a técnica da 

sobremarcação, que consiste em (Comas, 1991; Kause, 1991; Araújo 1992; 

Adelino, 2003; Rodrigues, 1996; Pinto, 1997; Mendes, 1999; Pinto e Graça, 

2005): 

� O corpo deve-se encontrar virado para o atacante e nunca para a 

bola; 

� Os pés devem estar ligeiramente mais afastados que a largura dos 

ombros; 

� Os joelhos devem estar parcialmente flectidos, não em demasia, 

caso contrario o defesa fica muito baixo relativamente ao 

atacante, o que origina um passe fácil; 

� O membro superior do lado da bola deve estar levantado e com a 

palma da mão virada para a bola; 

� O membro inferior do lado da bola deve estar na linha de passe, 

ligeiramente à frente da posição do atacante; 

� O braço mais afastado deve estar à altura do peito, detectando e 

controlando os movimentos do atacante; 
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� A cabeça deve estar um pouco atrás da linha de passe por forma a 

facilitar a visão simultânea da bola e do atacante directo; 

� Nunca deixar o atacante receber a bola perto do cesto, caso este 

receba bola, quanto mais longe do cesto melhor; 

� Aquando de um lançamento ao cesto, o defesa deve procurar 

bloquear o seu atacante directo, antes de participar na luta do 

ressalto; 

 A movimentação do defesa na sobremarcação, também deve ser 

efectuada com recurso ao deslizamento defensivo, e como anteriormente, o 

recurso a uma corrida rápida é viável sempre que ele seja ultrapassado por 

uma mudança de velocidade do atacante. Todavia, é importante que o defesa 

perceba, que os últimos passos devem permiti-lo chegar ao local de destino 

final numa posição equilibrada para não ser novamente ultrapassado. 

 Assim, são os seguintes os objectivos principais da posição de 

sobremarcação: 

� Impedir a recepção de passes; 

� Desviar o atacante para áreas do campo mais afastadas do cesto. 

Isto consegue-se com luta pela posição em campo, forçando o 

atacante a afastar-se do cesto; 

A Figura 5 identifica a posição de sobremarcação em campo inteiro, 

enquanto que a Figura 6 mostra essas posições definidas a meio campo. 

  

 

  

 

 

 

  
Figura 5 

Figura 6 
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2.4.3 Defesa aos Cortes 

 

 Este tipo de pressões defensivas, quer sobre o portador da bola, quer 

sobre as linhas de passe, podem ser facilmente ultrapassadas com uma 

movimentação de passe e corte. 

 Comos se apresenta ao longo desta proposta, a progressão da defesa 

deve acompanhar o evoluir do ataque, por isso nesta fase o corte deve ser uma 

arma mais que consolidada no arsenal ofensivo dos nossos jogadores, por 

conseguinte, para que esse conteúdo possa ser trabalhado de modo rico e por 

isso eficaz é indispensável ensinar a defender este movimento. A táctica 

ofensiva por si só não evoluiu, para isso acontecer, tem de existir do lado 

oposto uma defesa capaz de o obrigar a trabalhar. 

 Assim sendo, o treinador, sem descurar todos os princípios até agora 

abordados, desde a defesa ao atacante em posse de bola e à sobremarcação, 

deve introduzir os princípios inerentes à defesa dos cortes. É preciso ter 

consciência que o ensino de um qualquer jogo desportivo colectivo é um 

processo de soma e não de subtracção ou de substituição, e o Basquetebol 

não é excepção. 

 Para defender correctamente um corte o defensor deve (Krause, 1991; 

Adelino, 2003; Rodrigues, 1996; Tavares, 1996; 1999; Pinto e Graça, 2005): 

� No momento do passe, mantendo a posição defensiva, efectuar 

dois passos deslizantes na 

direcção da bola (vulgarmente 

denominado de salto para a 

bola), tal e qual o demonstrado 

na Figura 7, onde o jogador 1, ao 

aperceber-se que o seu atacante 

directo efectua um passe para o 

extremo cumpre com o 

comportamento referido; 

Figura 7 
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É fulcral para o sucesso defensivo que a reacção ao passe deve ser feita 

no momento da saída da bola da mão do atacante e nunca depois dela chegar 

ao seu destino. 

� Manter posição de sobremarcação, 

com todos os seus princípios; 

� À medida que o atacante corta para 

o cesto o defesa deve encurtar distâncias, 

de forma a inviabilizar o corte. A sua atitude 

face ao defesa deve ser de sobremarcação. 

Tal com atitude defensiva pode-se vislumbrar na Figura 8; 

� Recuperar rapidamente o enquadramento defensivo entre o bola e 

o atacante directo, caso este mude de direcção e/ou corte nas suas costas; 

� Após o corte, o defesa deve 

acompanhar o deslocamento do 

atacante até à sua posição, sem 

nunca deixar de olhar a bola e 

sem perder o seu 

enquadramento defensivo. Como 

o jovem atleta ainda não conhece 

a noção de ajuda, depois de o 

atacante fixar posição o defesa 

deve-se colocar em posição de sobremarcação, como se observa 

na Figura 9.  

   

 2.4.4 Defesa dos Postes 

  

 É pouco provável que equipas de jovens praticantes joguem com postes 

fixos, ainda assim podem fazê-lo, ou por momentos pode um jogador atacante 

fixar-se nessa posição sendo por isso necessário dotar os nossos jogadores de 

habilidade técnica defensiva capaz de solucionar esse problema.  

Figura 8 

Figura 9 
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 Caracteristicamente, designa-se por jogador interior aquele que joga 

normalmente joga de costas para o cesto, ou seja, em áreas próximas do 

cesto, sendo os limites da área pintada o seu local predilecto. Logo o princípio 

geral da sobremarcação deve ser respeitado, embora a sua posição fixa e 

permanentemente perto do cesto lhes introduza algumas modificações, tais 

como (Krause, 1991; Adelino, 2003;): 

� A posição defensiva deve ser um pouco mais alta; 

� A sobremarcação deve ser a três quartos e sempre efectuada do 

lado da linha bola cesto, tal como se pode constatar na Figura 10 

e 11; 

 

� Como o atacante tem tendência a definir a mão alvo acima da 

cabeça, a mão da linha de passe deve estar mais eleva; 

� A distância entre defesa e atacante deve ser mínima; 

� A membro superior que não está a pressionar a linha de passe, 

deve estar com o cotovelo flectido, encostado ao atacante ao 

nível da cintura de modo a controlar e dificultar a sua acção da 

conquista de posição; 

� O pé mais atrasado deve estar atrás do atacante, para evitar ser 

facilmente ultrapassado por qualquer rotação espontânea para o 

cesto; 

Figura 10 Figura 11 
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� Se o jogador atacante se encontrar precisamente na linha bola-

cesto o defesa escolher uma das duas maneiras de defender, 

sendo que ainda existe a possibilidade de defender pela frente, 

mas não somos apologistas desse tipo de situação nestas etapas. 

 Resumindo, segundo Pinto (1997) quando se defende um jogador em 

áreas próximas do cesto, o defesa deve ter três preocupações fundamentais: 

� O lançamento deve ser sempre contestado (defensor com as 

mãos sempre pontas a contestar qualquer tipo de lançamento); 

� Evitar passes penetrantes (dificultar o mais possível que a bola 

progrida no sentido do cesto); 

� Evitar penetrações em drible em drible para o cesto, em especial 

para o meio dos defesas (esta penetrações provoca rotações 

defensivas, e caso não sejam bem efectuados pode provocar um 

lançamento fácil do lado contrário à bola); 

 Será agora explorada a rotação do defesa mediante a mudança de 

posição da bola, isto caso o atacante não se desloque obviamente. Conhecem-

se duas formas de rodar sobre o defesa, uma pelas costas do atacante e outra 

pela frente do mesmo. Crê-se que se deve privilegiar a rotação pela frente, pois 

deste modo o atacante nunca fica com a linha de passe totalmente aberta. 

 Nesta rotação é importantíssimo a velocidade de reacção ao passe, daí 

que o defesa deve começar o seu movimento mal a bola saia da mão do 

extremo, ou mal verifique que irá haver um aclaramento para ganhar linha de 

passe para o jogador interior que defende. Por conseguinte, o defesa deve 

cumprir com os seguintes princípios: 

1. O primeiro passo deve ser executado pelo pé mais recuado, que ao 

avançar permite ao defensor ficar com o atacante nas suas costas; 

2. Estando de costas para o atacante, o defesa deve interpor o membro 

superior do membro inferior avançado na linha de passe, enquanto que 

o outro membro serve para manter um contacto corporal sistemático 

com o atacante. É fundamental sentir o adversário;  
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3. O último passo passa por movimentar o pé que ficou fixo, trazendo-o 

para trás do atacante, de modo a ficar novamente numa posição de 

sobremarcação a três quartos do lado da linha bola-cesto. 

As Figuras 12, 13 e 14, procuram elucidar essa roatação quando a bola 

circula do extremo baixo para o extremo alto. 

  

 

 

 2.4.5. Defesa na Ajuda 

  

 Com o natural enriquecimento técnico e táctico ofensivo das equipas, a 

defesa começa a sentira algumas dificuldades em suster o ataque, e situações 

de um contra zero vão começar a surgir, pois ao ultrapassar o seu defesa 

directo o atacante fica com o caminho totalmente livre para o cesto, pois cada 

um dos outros defesas está preocupado em sobremarcar o seu atacante, uma 

vez que foi isso que o seu treinador pediu, por outro lado, se um qualquer 

jogador defensor sofrer um corte nas costas, o passe para esse jogador fica 

fácil de executar e, caso entre, fica praticamente impossível de contrair o 

lançamento fácil e perto do cesto que daí provirá.  

 Quando o treinador verificar que essas situações ocorrem com 

frequência elevada, significa que está na altura de aumentar o reportório 

defensivo da sua equipa e dos seus jogadores. Deste modo, está justificado o 

porquê da introdução do conceito de ajuda defensiva. Para isso é preciso 

compreender quais os propósitos da ajuda defensiva, que segundo Comas 

(1991) podem-se resumir em dois pontos: 

 

Figura 12 Figura 13 Figura 14 
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� Preparar o auxílio ao colega que defende o portador da bola na sua 

tarefa de impedir a penetração em drible para o cesto, no caso 

deste, por si só, não ser capaz de a desempenhar cabalmente; 

� Ocupar uma posição mais vantajosa para a defesa do seu próprio 

jogador, impedindo ser surpreendido e ultrapassado por eventuais 

cortes que o seu atacante directo possa fazer para receber um 

passe numa zona mais vantajosa para o lançamento; 

 É importante que o treinador reconheça estes dois princípios, para que 

consiga transmiti-los aos seus jogadores e, ainda antes de começar a instruir 

acerca da técnica a adoptar nestas situações, deve mentalizar os seus 

jogadores que só se encontra em posição de ajuda os defesas cujos atacantes 

directos não se encontram com linha de passe directa, isto é, na primeira linha 

de passe. 

 Concretamente sobre a técnica, deve-se ter em consideração os 

seguintes pormenores (Krause, 1991; Araújo 1992; Adelino, 2003; Tavares, 

1996; Pinto, 1997): 

� Posição corporal semelhante à sobremarcação, embora as costas 

do defesa não possam estar tão viradas para a bola, é por si uma 

“posição mais aberta”; 

� As pernas devem estar flectidos preparados para intervir 

rapidamente; 

� Os braços devem estar levantados perto da altura dos ombros. O 

membro superior do lado da bola tem a palma da mão virada para 

a mesmo pressionando assim a linha de passe, enquanto que o 

outro braço ao estar levantado ajuda a diminuir o espaço de jogo 

atacante; 

� O defesa deve-se encontrar todo atrás da linha de passe, para que 

o triângulo defensivo se possa concretizar. O triângulo tem como 

vértices a bola, o defesa que ajuda e o atacante directo do defesa 

que ajuda (Figura 15). 
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�  Bloquear defensivamente o seu 

atacante directo e só depois 

participar na disputa do ressalto. O 

defesa em ajuda não pode 

simplesmente ficar a olhar para a 

bola e perder de vista a 

movimentação do atacante. É 

importante que este jogador esteja 

atento à movimentação do 

atacante, pois caso ele não se movimente, está apto a participar 

no ressalto, mas caso este se movimente na direcção da bola, 

este deve procurar interceptá-lo, de forma a efectuar o bloqueio 

defensivo e só depois preocupar-se com a disputa da posse de 

bola. Se todos os jogadores defensores conseguirem executar 

esta tarefa, nenhum jogador atacante está em condições de 

ganhar o ressalto ofensivo. 

Tal como todas as outras posições defensivas, também esta requer de 

algumas referências para que a distância do defesa ao atacante directo possa 

ser definida e ajustada eficazmente. Para proceder a estes ajustes, segundo os 

mesmos autores é fundamental utilizar um conjunto de referências, tais como:   

� Posição do seu atacante directo relativamente à bola e ao cesto. Se 

o atacante estiver em posições próximas do cesto a ajuda deve 

ser reduzida, pois o defesa pode depois não ter tempo para 

recuperar o seu enquadramento defensivo. Por outro lado, se este 

se encontrar próximo da bola a ajuda defensiva deve ser 

inexistente e deve dar lugar à sobremarcação; 

� Linha cesto-cesto. Qualquer jogador defensor deve ter consciência 

que, só em casos particulares pode ultrapassar como ambos os 

apoios esta linha para se colocar em posição de ajuda. Por 

exemplo: bola no canto do lado oposto ao do seu atacante directo;  

Figura 15 
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� Proximidade da bola em relação à linha final, uma vez que quando 

esta se encontra nesta circunstância os jogadores defensores 

devem-se colocar numa posição clara de ajuda; 

 Seguidamente tenta-se compreender a posição dos jogadores 

defensores contra ataque organizado em 1:2:2 (em ferradura) e em 2:2:1, na 

medida em que estas são duas das organizações preferidas pelos treinadores 

para os escalões de formação. 

 

Ataque 1:2:2 

 

 Na Figura 16 verifica-se que a bola se encontra no base. Logo as linha 

de primeiro passe são os dois extremos altos, 

e portanto estes devem estar sobremarcados. 

Os dois extremos baixos são jogadores longe 

da bola, que não representam perigo imediato, 

por conseguinte o defesa 4 e 5 encontram-se 

em posição de ajuda, que não pode ser 

totalmente declarada pois ser-lhes ia difícil 

recuperar o enquadramento defensivo a um 

corte para a bola ou a um passe rápido.  
 A Figura 17 e 18 são simétricas, daí que só se apresentará a primeira. A 

bola encontra-se no jogador 2, e portanto os defesas 1 e 4 devem estar em 

sobremarcação para não oferecer ao atacante com bola uma linha de passe 

facilitada. Por seu lado, o jogador 3, como tem o seu atacante directo do lado 

oposto à bola, deve estar em posição de ajuda, não devendo muito para lá do 

vértice da linha de lance livre, pois ficaria sem tempo para recuperar 

enquadramento se o seu atacante directo recebesse um passe do jogador 2. Já 

o defesa 4 pode estar claramente em posição de ajuda com um pé de cada 

lado da linha cesto-cesto, uma vez que o seu atacante directo é aquele 

que mais longe se encontra da bola e, por conseguinte, o menos 

perigoso ofensivamente.  

Figura 16 
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 Quando a bola entra no extremo baixo, só o defesa 2 deve estar em 

sobremarcação (Figura 19), pois essa é a única linha de primeiro passe. Os 

restantes três defesas devem estar em ajuda. Os defesas 1 e 5 podem estar 

claramente em cima da linha cesto-cesto, pois 

os seus atacantes directos encontram-se 

longe da bola, e um possível passe para estes 

teria de ser “bombeado” o que lhes daria 

oportunidade de recuperar o seu 

enquadramento defensivo sem problemas. O 

defesa 3, como defende o base, apesar de se 

encontrar também em ajuda, não deve baixar da 

linha de lance livre.  

   

Ataque 2:2:1 

 

 Como se poderá observar nas Figuras 

20, 21 e 22, apesar de a estrutura táctica 

ofensiva, os princípios da sobremarcação 

mantêm-se inalteráveis. È importante realçar, na Figura 20, a sobremarcação 

de todos os jogadores à excepção do jogador 4. Isto só se verifica pois os 

Figura 17 Figura 18 

Figura 19 

Figura 20 
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restantes atacantes se encontram em linha de primeiro passe, logo, 

obrigatoriamente, devem ser sobremarcados.  

 Seguindo esta linha de pensamento, na Figura 22, somente o defesa 2 

se encontra em sobremarcação, enquanto que o defesa 1, 3 e 5 se encontram 

em posição de ajuda, uma vez que os seus atacantes se encontram do lado 

contrário da bola  

  

 

 

 

 

 

   

 Pode-se então concluir, que a ajuda defensiva, procura dar resposta aos 

seguintes objectivos: 

� Ajudar sobre a posição da bola; 

� Impedir cortes pela frente vindos do lado contrário à bola; 

� Ajudar sobre cortes do lado da bola; 

� Proteger a área central do campo e desse modo, proteger o 

“interior” da defesa; 

� Ajudar os colegas de equipa que foram ultrapassados em drible 

pelo atacante directo; 

 Introduzidas estas noções, os jogadores vão começar a questionar 

sobre o porquê desta posição. A sua percepção, sob uma eventual vantagem 

de se encontrarem numa posição longe do seu atacante directo pode ser 

benéfica para a equipa deve ser trabalhada. Deste modo, o treinador tem o 

dever de explicar aos seus jogadores que o defesa em posição de ajuda deve 

ter um papel extremamente activo e nunca deve relaxar ou estagnar no lugar. 

Figura 22 Figura 21 
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 Assim, a primeira intenção táctica que se deve transmitir depois de 

implementada e trabalhada a posição e noção de ajuda defensiva e o: “ajuda e 

recupera”, também denominado por “tempo de ajuda”. Este é o primeiro 

pressuposto da noção de ajuda, e tal como o nome deixa transparecer tem 

uma duração reduzida. 

 Em termos técnicos, tal como refere Adelino (2003) esta situação pode 

ser consumada de duas maneiras distintas: 

� Com alteração da posição do defesa, na medida em que 

este se vira para o atacante que se aproxima em drible e 

encurta distância com este através de deslizamento 

defensivo ou de corrida, com o intuído de inibir a sua 

acção.  

� Sem alteração da posição do defesa, pois aqui o defesa não 

“abre” para a bola, apenas se verifica um maior 

afastamento relativamente ao seu atacante directo, mas a 

orientação do corpo mantêm-se.   

 O tempo de ajuda nunca é prolongado, e de modo algum corresponde a 

uma troca defensiva; a sua duração está positivamente relacionada com a 

recuperação do defesa ultrapassado, e é sempre seguido de uma recuperação 

do próprio defesa que ajuda para o seu atacante directo, nomeadamente se a 

nova situação entretanto criada assim o exigir. 

 Como não envolve trocas defensivas esta intenção defensiva resulta 

eficazmente em situações distantes do cesto, pois permitem que o defesa 

batido recupere a tempo o seu enquadramento defensivo (Figura 23). Em 

situações próximas do cesto esta estratégia é pouco viável, pois o tempo que o 

defesa dispõe para recuperar é extremamente reduzido. 

 Deste modo, quando o defensor do base é ultrapassado, a ajuda deve 

surgir do defesa 2, pois é o único que está em condições de ajudar a tempo 

(Figura 23). Assim, este jogador deslocar-se lateralmente, na tentativa de 

atrasar a progressão do atacante 1 e se possível obrigá-lo a parar o drible. 

Entretanto o defesa 1, tão rapidamente quanto lhe é possível, procura 
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recuperar o enquadramento defensivo, e quando o defesa 2 percebe que isso 

se verificou, deve reagir e recuperar o seu enquadramento defensivo - posição 

de sobremarcação- (Figura 24).  

  

   
 A natural continuidade ofensiva relativamente a 

uma situação de ajuda, é o atacante em drible procurar 

o atacante directo do jogador que forneceu o tempo de 

ajuda, na medida em que este se encontra livre de 

qualquer marcação (Figura 25). Nesta situação, o 

defesa 2 é apanhado em recuperação defensiva, o que 

pode ser aproveitado pelo atacante para tentar 

ultrapassa-lo. Assim o defesa 3, deverá dar um tempo 

de ajuda (Figura 26), forçando o atacante 2 a parar a 

progressão e de modo a permitir a recuperação do 

defesa 2, e, quando isso se consumar, deverá retomar 

o seu enquadramento defensivo. 

 Defende-se que deve ser o defesa 3 a efectuar a ajuda por uma simples 

exclusão de partes: 

 

 

Figura 23 Figura 24 

Figura 25 
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� O defesa 1 encontra-se acima da linha da bola, logo nunca 

conseguiria ajudar sobre a penetração do atacante 2; 

� O defesa 5 está a sobremarcar o 

extremo baixo do lado da bola, 

logo, não conseguiria chegar a 

tempo de ajudar uma penetração 

em drible para o corredor central; 

� O defesa 4, efectivamente estaria 

em condições de dar o tempo de 

ajuda, mas o seu atacante directo, 

com um simples corte para o 

cesto, ficaria totalmente livre para 

um lançamento fácil. 

   

 A posição de ajuda, para além de permitir ajudar nas penetrações em 

drible, permitem também ajudar os cortes do lado da bola e do lado contrário 

da bola. 

 Como se observa na Figura 27, quando 

o atacante 4 corta para a bola tentado dar uma 

linha de passe mais vantajosa e mais ofensiva, 

o defesa 4, que se encontra em posição de 

ajuda, deve aproximar-se do seu atacante 

directo e deve entrar em posição de 

sobremarcação antes do atacante entrar na 

área pintada de modo a que este não receba a 

bola. Caso isso aconteça, podem ocorrer duas 

situações descritas na Figura 28. O atacante recupera o seu lugar (seta 1) e 

assim o defesa deve deixá-lo regressar e manter a sua posição em ajuda, ou o 

atacante corta para o lado contrário (seta 2) e o defesa deve acompanhá-lo em 

posição de sobremarcação e manter essa posição, pois o atacante encontra-se 

do lado da bola.  

Figura 26 

Figura 27 
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 Por si só, a posição em ajuda já condiciona o corte, uma vez que o 

espaço próximo do cesto já se encontra 

ocupado pelos defesas, mas mesmo assim 

vale a pena clarificar esta ideia. Na Figura 29 

constata-se que o atacante 1 corta na direcção 

do cesto ultrapassando momentaneamente o 

seu defesa directo. O defesa 4 ao deparar-se 

com esse facto deve-se interpor na caminho 

deste, parando a sua progressão a caminho do 

cesto e inviabilizando um possível passe 

(Figura 30). Esta atitude permite que o defesa 

1 recupere o seu enquadramento defensivo, o 

que liberta novamente o defesa 4 para o 

cumprimento das suas funções de ajuda e de 

acompanhamento do seu atacante directo. 

  

 

 Sem dúvida alguma que a noção de tempo de ajuda é fundamental, mas 

ensinar só isso seria redutor, e os jogadores, à medida que aprofundam o seu 

Figura 28 

Figura 29 

Figura 30 
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conhecimento no jogo vão perceber que em algumas ocasiões o tempo de 

ajuda não é suficiente, pois o defesa ultrapassado não possui tempo para 

recuperar o enquadramento. Logo, outra noção de ajuda se impõe: “o salta e 

troca”, que não é mais que uma permuta entre dois jogadores defensores.  

 Se a intenção antecedente, o “ajuda e recupera”, é mais eficaz em 

zonas distantes do cesto, esta tanto é em zonas distantes com é a única 

passível de se aplicar em zonas próximas do cesto. Dentro da linha de 6,25m, 

o tempo disponível para corrigir um erro defensivo é mínimo, por conseguinte a 

única solução é mesmo a troca defensiva. 

 Para a concretização desta situação, segundo Comas (1991), Haubrich 

(1992) e Pinto (1997) é muito importante que: 

� O jogador que ajuda comunique que pretende efectuar uma 

troca, para que o seu colega possa ocupar a sua posição 

em campo correctamente; 

� O jogador que sai à ajuda deve dar os últimos passos de tal 

modo que lhe permitam ficar com um enquadramento 

defensivo correcto, pois se os últimos passos forem em 

corrida o defesa não terá tempo de reagir a uma eventual 

mudança de direcção por parte do atacante; 

� Toda a equipa rode por forma ajudar quem ajudou, 

fenómeno que se denomina 

“ajuda a ajuda” 

 Os esquemas subsequentes ajudam a 

compreender esta intenção táctica. 

 Na Figura 31 pode ver-se o atacante 1 a 

ultrapassar o seu defesa directo, e que o defesa 

3, apesar de ser o mais próximo da bola não tem 

capacidade de ajudar pois encontra-se em 

sobremarcação, o defesa 5 apesar de estar em posição de ajuda encontra-se 

longe a bola. Logo quando chegasse ao atacante já este poderia ter lançado e 

Figura 31 
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por conseguinte, a ajuda deve ser efectuada pelo defesa do extremo do lado 

contrário da bola, o defesa 4. O defesa 1 ao deparar-se com esta situação deve 

procurar ocupar a posição do defesa 4, de modo 

a que a troca possa ser consumada, tal como se 

observa na Figura 32. A partir deste momento o 

defesa 2 é responsável pelo atacante 4 e o 

defesa 4 é responsável pelo atacante 1. 

 É fundamental perceber que os match-

ups que da troca defensiva possam resultar 

devem ser totalmente ignorados pelo treinador, 

pois os jogadores estão em processo de 

formação, e portanto, o treinador não deve submeter a formação dos seus 

jogadores às opções que procuram a vitória no imediato. 

   

 No caso de ser o extremo a ultrapassar o seu defesa directo podem-se 

verificar duas situações distintas: uma quando o extremo baixo/poste se 

encontra do lado da bola e outra quando o extremo baixo/poste se encontra do 

lado contrário à bola. 

 As Figuras seguintes reportam-se à primeira situação.  

Quando o atacante 3 ultrapassa o seu 

defesa directo (Figura 33) a ajuda jamais 

poderá sair do defesa 5, por duas razões: um 

passe rápido para este jogador proporcionar-

lhe-ia um lançamento fácil; se este jogador 

cortasse nas costas do seu defesa quando este 

sai a ajuda sairia um lançamento debaixo do 

cesto sem oposição. Como o defesa 2 não 

tem tempo suficiente para ajudar, somente o defesa 4 está em óptimas 

condições para o fazer, não só porque está próximo como está de frente para o 

lance. 

Figura 32 

Figura 33 
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 O defesa 4 ao ajudar, permite que o seu atacante directo fique com o 

linha jogador-cesto totalmente aberta e como o defesa 3 não tem tempo de 

recuperar a posição tão rapidamente, faz sentido implementar a noção de 

rotação defensiva, isto é, ajudar quem ajuda. Por conseguinte, o defesa 2 ao 

aperceber-se que o defesa 4 sai à ajuda deve 

rapidamente ocupar a sua posição, impedindo o 

corte do atacante 4 ou o passe directo para 

este. O defesa 3 por sua vez, deve recuperar a 

posição deixada pelo defesa 2, pois é a única 

que se encontra desocupada. Assim, os 

defesas devem acabar a rotação tal como a 

Figura 34 indica, isto é, defesa 4 responsável 

pelo atacante 3, o defesa 2 pelo atacante 4 e o 

defesa 3 pelo atacante 2.  

   

 Na segunda situação a ajuda é distinta. À penetração do atacante 3, 

quem está em melhor posição de ajudar é o defesa 5, mas para isso acontecer 

é imprescindível que exista uma rotação 

defensiva eficaz e atempada. Caso contrário o 

atacante 5 fica livre, pronto para receber e 

lançar. Assim aquando da penetração do 

jogador com bola (Figura 35) o defesa 4 deve 

saltar imediatamente para à frente do atacante 

5 inviabilizando qualquer tipo de passe, 

seguindo a mesma linha de pensamento o 

defesa 2 deve saltar para a posição do defesa 4, na procura de defender o 

cesto e linhas de passe ofensivas. Esta rotação deixa, premeditadamente, o 

atacante 2 livre, pois é aquele que menos perigo representa no imediato. Por 

tal motivo, na troca defensiva, deve ser este o jogador a quem o defesa 

ultrapassado, (defesa 3), deverá sair, o que não trás qualquer inconveniente, 

Figura 34 

Figura 35 
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pois se o passe for direccionado para ele, este último terá tempo para 

recuperar. 
Na Figura 36 observa-se a posição final dos defesas após a 

rotação defensiva.   
 Porém, nem sempre a troca defensiva pode ser a solução táctica para o 

caso de o defesa ser ultrapassado em drible pelo atacante directo. Em certas 

zonas do campo, de preferência o mais próximo 

possível da intercepção da linha final com a 

linha lateral, uma situação de 2x1 sobre o 

portador da bola pode ser a melhor solução em 

termos defensivos. A intercepção da linha 

lateral com a linha de meio campo também 

seria um local vantajoso, mas depois de uma 

equipa estar organizada ofensivamente é 

extraordinariamente complexo desviar o atacante com bola para essa zona do 

campo. Por isso, a proposta que se apresenta centrar-se-á na primeira solução. 

  A próxima etapa passa então por ensinar a equipa a organizar-se numa 

situação de 2x1 sobre o driblador.  

 O treinador, ao introduzir esta nova situação, deve ter em consideração 

alguns pontos, como por exemplo: 

� O defesa ultrapassado, nunca o pode ser pelo corredor central. 

Deve sempre desviar o atacante para as linhas; 

� Os defesas do lado da bola e que defendem jogadores próximos do 

cesto nunca devem sair ao 2x1. Uns porque jamais chegariam a 

tempo e outros porque o seu atacante directo ficava com um 

lançamento fácil caso o passe para ele conseguisse entrar; 

� Os jogadores não devem antecipar a situação, caso contrário o 

atacante pode aperceber-se e tentar inverter situação de 

desvantagem; 

Figura 36 
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� Quanto mais perto da intercepção de linhas melhor. Assim o 

atacante fica com a sua acção totalmente bloqueada. Se quiser 

regressar o seu defesa directo não o permite e se quiser seguir 

em frente, o defesa que veio da ajuda não permite. Se quiser 

recuar, pisará a linha lateral e se pretender continuar o movimento 

ultrapassará a linha final. 

 Observe-se as Figuras para compreender melhor como interpretar esta 

situação.  

 Na Figura 37, observa-se o atacante 3 a ultrapassar o defesa 3 em 

drible pelo corredor lateral. Este comportamento, automaticamente, deve 

provocar uma resposta no comportamento dos defesas, assim: 

� O defesa 3, ao ser ultrapassado, 

deve rapidamente procurar 

recuperar enquadramento, e 

ao mesmo tempo, com a sua 

posição deve : 

o Evitar que o atacante 3, consiga 

atacar o cesto ou atacar o 

corredor central; 

o Coordenar a sua acção com o colega, de modo a que o atacante 

jamais consiga interpor-se entre eles e assim ultrapassá-los em 

drible. 

o Evitar que ele volte para trás, isto é, nunca deixar que este passe 

entre ele e a linha lateral; 

o Se o atacante parar o drible pressionar, deve pressionar e 

adoptar a atitude descrita antecedentemente relativamente à 

defesa ao atacante que pára o drible; 

Figura 37 
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� O defesa 5, para além de ser o mais perto da zona de ajuda, é 

também o que está de frente para o lance, logo é ele que deve 

ajudar. Ao ajudar deve preocupar-se em: 

o  Coordenar a sua acção com o colega 

o “Apanhar” o atacante tão perto da linha lateral e final quando 

possível; 

o Nunca deixar o atacante passar entre ele a linha final; 

o Se o atacante parar o drible pressionar, deve tomar a atitude 

descrita antecedentemente relativamente à defesa ao atacante 

que pára o drible; 

� O defesa 2, deve ajudar o defesa 5, e assim ocupar o sua 

posição. Caso contrário, o atacante 5, o mais perto do cesto e 

por isso o mais perigoso ficará sozinho.  

� O defesa 4, deve ajudar o jogador 2, e assim baixar a sua 

posição de ajuda, de modo a aproximá-la da bola; 

� O defesa 1, deve continuar o sobremarcar de modo 

pressionante o atacante 1 pois, para além de ser a linha de 

passe directa, do ponto de vista ofensivo é a mais segura e 

fácil de concretizar. Ao 

conseguir isso, o atacante 3, 

te uma única hipótese 

ofensiva, um passe 

“bombeado” para o atacante 2 

e 4; 

 Finalizada esta primeiro fase, os 

defesas devem encontrar-se tal e qual como 

apresentado na Figura 38.  

O atacante 3 consegue então efectuar um passe bombeado para o 

atacante 4 (Figura 39), o que volta a implicar uma rotação por parte dos 

Figura 38 
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jogadores defensores. Assim, o comportamento adoptado por cada defesa 

deve ser o seguinte: 

� O defesa 4, em primeiro lugar deve tentar interceptar o passe e 

sair em contra-ataque, caso não consiga, deve defender o 

portador da bola, respeitando os princípios acima enunciados, 

pois é o defesa que mais 

próximo está dos defesas e 

por conseguinte, que mais 

rapidamente consegue parar a 

bola; 

� O defesa 2, deve recuperar 

velozmente a o 

enquadramento defensivo (em 

sobremarcação) sob o 

atacante 2; 

� Aquando do passe, o defesa 3, por estar de frente para o lado 

de jogo, é o jogador que deve rodar defensivamente e assim 

recuperar o enquadramento defensivo face ao atacante 5, pois 

propositadamente, por ser o jogador mais próximo da situação 

de 2x1 é o jogador deixado 

livre, para que o defesa 3 

consiga recuperar 

enquadramento, se possível 

antes que a bola chegue ao 

atacante 4. 

� O defesa 5, como vai ficar com 

um atacante que se encontra 

do lado contrário da bola, 

deve colocar-se em posição de ajuda defensiva. 

 Finalizada a rotação, a posição dos defesas é a observada na Figura 40. 

Figura 40 

Figura 39 
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 Na situação descrita anteriormente, o poste/extremo baixo, encontra-se 

do lado contrário da penetração. Mas se este jogador se encontrar do lado da 

bola, como se deve processar a situação de 2x1 e como devem os jogadores 

ajustar e rodar defensivamente? 

 As cinco figuras seguintes procuram ilustrar essas hipóteses. 

 Na Figura 41, o atacante 2, ao receber a bola e ao ultrapassar em drible 

o defesa 2 pelo corredor central, promove uma série de comportamentos:  

� O defesa 3 é o único que se 

encontra em posição de 

ajuda, por isso é o único em 

condições de executar o 

2x1 sem comprometer toda 

a estrutura defensiva.  

� O defesa 2 (o que é 

ultrapassado) e 3 (o que sai 

ao dois contra 1), devem cumprir os princípios acima 

referidos para estes dois jogadores; 

� O defesa 5, deve inverter a sua posição de sobremarcação, 

pois a posição da bola modificou-se. Nesta situação 

específica, propõe-se que a rotação sobre o jogador 

atacante seja efectuada por trás, pois ao rodar pela frente 

do atacante 5, daria a possibilidade ao atacante 2 efectuar 

um passe picado entre os defesas, que o isolaria; 

� O defesa 1, deve entrar em posição de sobremarcação e 

deve colocar-se de tal modo que consiga defender dois 

atacantes, o 2 e o 3. Por conseguinte, quanto mais baixo 

está o atacante 3, mais baixa deverá ser a sua posição de 

ajuda.  

� O defesa 4, deve entrar também em ajuda, sendo a linha de 

lance livre uma boa referência para este jogador, uma vez 

Figura 41 
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que essa posição lhe permite sair ao atacante 1 e 4 

conforme a movimentação da bola; 

  

 A posição final dos jogadores 

defensores está representada na Figura 42. 

 Tal como anteriormente, o passe 

bombeado para o lado contrário é a solução 

que o ataque, na maioria das vezes encontra 

para solucionar esta contrariedade. Logo é 

necessário ensinar os nossos jogadores a 

interpretar e a ajustar a sua posição defensiva 

face a esta mudança de lado de jogo. 

 Na Figura 43 vê-se esse passe a ser 

efectuado para o atacante 3. A sequência de 

reacções comportamentais é a seguinte:  

� Aquando do passe, o defesa 

1 deve tentar 

interceptar/recuperar a 

posse de bola e se 

possível sair em contra-

ataque. Caso isso não se verifique, deve enquadrar-se 

defensivamente com o portador da bola, neste caso o 

atacante 3; 

� O defesa 4, como está em posição de ajuda, deve sair ao 

atacante que se encontra em linha de primeiro passe, o 1, 

impedindo assim mudanças do lado de jogo e lançamento 

não pressionados; 

� O defesa 2, por ser o que se encontra de frente para o jogo, 

é o que deve sair da situação de 2x1, e deve defender o 

Figura 42 

Figura 43 
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atacante livre, que na Figura 43, propositadamente, é o 

atacante 4, o que se encontra mais próximo deste. 

 Aqui é importante salientar o deslocamento do defensor. Defende-se 

que este deve ser efectuado por dentro do jogador interior, isto é, pela área 

pintada. Só assim conseguirá um enquadramento defensivo correcto em 

qualquer situação. Isto porque ao passar por fora do jogador interior, se o 

atacante 4 resolver cortar, jamais o conseguiria defender e a ajuda seria 

inviável. 

� O defesa 5, deve alterar novamente posição e aproximar-se um 

pouco da linha cesto-cesto entrando em posição de ajuda. 

� O defesa 3, deve rodar sua posição, ficando de frente para o 

jogo, e entrar claramente em posição de ajuda, pois seu 

atacante directo, de 

momento é o que menos 

perigo representa para a 

estrutura defensiva da 

equipa. 

 Deste modo a posição final dos 

jogadores após mudança do lado de jogo será 

a apresentada na Figura 44. 

 

 2.4.6 Defesa Pressionante a Campo Inteiro 

 

 A defesa pressionante a todo o campo tem um objectivo algo diferente 

da defesa HxH que foi apresentada anteriormente, por mais agressiva que esta 

seja. Seguindo a ideia de Pinto (1997), a grande diferença consiste no 

seguinte: a defesa HxH meio campo empenha-se em impedir que os atacantes 

recebam a bola em condições favoráveis, enquanto que a defesa em pressão 

campo inteiro pretende interceptar o passe de um atacante para um outro, na 

Figura 44 
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tentativa de efectuar um roubo de bola, para um lançamento fácil de um contra 

zero e/ou reduzir o tempo disponível para um ataque organizado. 

 Contudo, para que este tipo de defesa seja eficaz, necessário que 

todos os jogadores tenham já adquirido um elevado grau de adestramento das 

técnicas defensivas até agora apresentadas na proposta, uma vez que a 

defesa pressionante que se apresenta será a sua especialização máxima.  

 De acordo com Comas (1991) e Pinto (1997), nem todas as equipas 

poderão aplicar este tipo de defesa com resultados positivos, pois esta requer, 

à partida, grandes jogadores, dotados de bons reflexos, com capacidade de 

antecipação, com níveis de resistência elevados e com velocidade. Todavia, a 

preponderância física pode ser atenuada se os jogadores estiverem 

preparados tecnicamente e demonstrarem maturidade defensiva para 

responder a todas as tarefas defensivas.  

 A defesa pressionante não poderá ser aplicada durante um período 

longo do jogo, na medida em que, para além de aumentar o rimo do jogo, tem 

de cobrir um raio de acção muito alargado. Isto tem como consequência um 

alto dispêndio energético, que a partir de certa altura passa a ser impossível de 

manter pelos jovens jogadores. 

 Significa isso que será sempre uma defesa para ser utilizada em 

alguns momentos particulares, como por exemplo: 

� Aproveitar momentos de enfraquecimento físico e psicológico dos 

adversários; 

� Submeter a equipa adversária a um tipo de defesa que não estão 

habituados, obrigando os seus jogadores a cometer erros; 

� Tentar reduzir a desvantagem no marcador 

 A defesa pressionante pressupõe, segundo Pinto (1997), duas 

premissas fundamentais: 

� A localização da bola: É importante considerar sempre a posição 

relativa da bola. A actuação dos defesas se ela está fora de 

campo ou se já entrou em jogo é distinta, mas é também 
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importante saber se o defesa está do lado da lado ou do lado da 

ajuda. 

� A defesa sobre o driblador: O defensor sobre o driblador defenderá 

tal como se estivesse sozinho em campo, preocupando-se única e 

simplesmente com o seu adversário directo. Sobre todos os 

princípios já enunciados para o defesa ao portador da bola, é de 

destacar um: é fundamental desviar o jogador para as linhas. 

 

 Esta proposta, centra a atenção em dois tipos de defesas: 

 

2.4.6.1 Defesa HxH todo o campo com 2x1 mal a bola entre em jogo; 

 

 Este tipo de defesa pode ser utilizada pelo treinador em vários 

momentos do jogo, como por exemplo:  

� Sempre que a equipa atacante converte cesto. Aqui é importante 

que os jogadores saibam que quem repõe a bola em jogo pode-

se deslocar pela linha final toda;  

� Após lance livre concretizado; 

� Quando a defesa é obrigada a repor a bola pela linha final. Pois 

caso a bola seja reposta pela linha lateral torna-se complicado 

executar uma situação de 2x1 eficaz, pois o atacante teria 

sempre um lado disponível para driblar. 

 Deste modo, na Figura 45, o atacante 5 a repõe a bola em jogo, 

enquanto que os restantes atacantes se encontram colocados numa estrutura 

clássica (em quadrado) pois é a mais utilizada nos escalões de formação em 

Portugal. 

 Explorando o comportamento dos diversos jogadores defensores: 

� O defesa 5, deve colocar-se descaído para o lado direito, de modo 

a inviabilizar o passe para o atacante dois, mas ao mesmo tempo 
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deve impedir um passe para o corredor central. É também 

importante não estar colado à linha final, pois assim ser-lhe-á 

difícil realizar o 2x1. Este defesa deverá ter uma atitude agressiva 

(mãos a mexer, variar posição do corpo) e forçar a bola para o 

lado estreito do terreno de jogo; 

� O defesa 1, em primeiro lugar tem 

de se encontrar em 

sobremarcação, em segundo lugar 

não pode em situação alguma 

deixar que o seu atacante receba a 

bola no corredor central, em 

terceiro lugar não pode deixar o 

seu jogador cortar nas suas costas 

e em quarto lugar deve procurar 

que o seu atacante directo receba 

a bola a mais próximo possível da 

intercepção entre a linha final e 

lateral;  

� O defesa 2, apesar de estar do lado 

contrário à bola não pode estar 

declaradamente em posição de ajuda, pois se bola entrar no seu 

atacante a defesa que se pretende já não surtirá efeito. Ele deve 

procurar sobremarcar, impedir o passe, mas ao mesmo tempo, 

deve estar preparado para rodar defensivamente; 

� O defesa 3, por estar do lado da bola, deve preocupar-se em 

sobremarcar o seu atacante directo, deve impedir a tudo o custo 

que este consiga ganhar a sua frente para receber a bola, nem 

que seja perto da linha lateral, e não o pode deixar cortar para o 

meio para receber (solução mais vezes encontrada pelo ataque 

para solucionar esta adversidade); 

Figura 45 
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� O defesa 4, pode entrar em ajuda e inclusive pode estar à frente do 

seu atacante directo, pois a bola está muito longe dele, e um 

passe bombeado para este seria fácil de interceptar. Tal com o 

defesa 3, deve ter o cuidado de não deixar o seu atacante directo 

cortar para o meio para receber a bola, na medida em que se isso 

se verificasse o dois contra no corredor central não trás benefício 

nenhum à defesa. 
 

 Assim, se todos cumprirem exemplarmente a sua função, a única 

hipótese de passe para o atacante 5 é para o atacante 1, tal como se observar 

na Figura 46. Por conseguinte, o correcto comportamento dos defesas deve ser 

o seguinte:  

� O defesa 5, abandona de 

imediato o seu atacante directo 

e em colaboração com o defesa 

1 efectua uma situação de 2x1 

sobre o portador da bola. Este 

jogador está encarregue de 

fechar o corredor central, isto é, 

evitar passes penetrantes e não 

deixar que o jogador passe 

entre si e a linha final. 

� O defesa 1, deverá manter o 

enquadramento defensivo até 

que o defesa 5 chegue para o 

2x1. Este timing é fundamental para o sucesso da defesa, uma 

vez que se perder o enquadramento cedo de mais, o atacante 1 

fica com o caminho para corredor central momentaneamente 

livre. Se o perder tarde de mais o atacante fica com o corredor 

lateral livre para progredir. Este defesa está encarregue de 

fechar a progressão no terreno pela linha lateral e de dificultar os 

passe para o corredor central; 

Figura 46 
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 Um dos grandes problemas que se coloca na dupla marcação prende-

se com a utilização das mãos. O treinador deverá relembrar constantemente 

aos seus jogadores que não se pretende roubar a bola ao atacante, mas sim, 

provocar um erro (turn-over). Caso o atacante tenha parado o drible, os 

defesas devem proceder com o que já foi descrito anteriormente. Caso este 

ainda não tenha driblado, é importante que os jogadores mantenham o seu 

enquadramento defensivo, numa posição mais baixa e prontos para recuperar 

as áreas da sua responsabilidade. 

 Por conseguinte, estes dois defesas devem ter muita atenção à 

utilização das mãos e ao objectivo da sua acção. 

� O defesa 2, detém o “momento” crucial desta defesa. Ele, 

simultaneamente ao passe para o atacante 1, abandona o seu 

atacante directo e vai sobremarcar a área de passe para o 

atacante 5 (que entretanto entrou dentro de campo), 

inviabilizando este passe, que seria o mais fácil e obrigando a 

outra solução. 

� O defesa 3, deverá manter todos os pressupostos anteriormente 

apresentados. 

� O defesa 4, deverá colocar-se numa posição mais vincada de 

ajuda, pois passará a estar responsável por dois atacantes, o 4 

e o 2. A linha cesto-cesto e a de 6,25m são uma boa referência 

para um novo enquadramento defensivo. Esta posição permite-

lhe ajudar sobre o corte pelo meio do atacante 5, permite 

interceptar um passe bombeado para o atacante 4 e 2, e ainda 

permite sair a defender qualquer um destes jogadores. 

 Mais uma vez, se todos os comportamentos defensivos forem eficazes, 

as soluções para o portador da bola não são muitas, sobram-lhe: 

>>>> Um passe bombeado para o atacante 4, que caso não seja 

interceptado, representa o fim da defesa pressionante e dá 

lugar a uma recuperação defensiva para a dentro da linha de 

6,25m e só depois dá lugar a uma defesa HxH em meio campo; 
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>>>> Um passe bombeado para o jogador 2, que caso entre, possibilita 

novamente um situação de 

2x1. Isto se as rotações 

defensivas forem 

correctamente perpetuadas. 

Para tal observar-se na Figura 

47 que: 

���� O defesa 4, ao aperceber-se do 

passe, deve sair rapidamente a 

defender o portador da bola, 

impedindo a progressão em 

drible pelo corredor central, 

dificultando a progressão da 

bola para os atacantes mais 

avançados, obrigando-o a driblar 

para o corredor lateral, onde a 

situação de 2x1 pode ter mais sucesso. 

���� O defesa 2, deve saltar imediatamente para a situação de 2x1. 

 Os cuidados e funções que estes defesas devem desempenhar são 

exactamente as mesmas que as enunciadas na situação antecedente. 

� O defesa 5, deverá, em simultâneo com a saída da bola da mão do 

atacante 1, rodar defensivamente e ocupar o posição de 

sobremarcação sobre o jogador 5, retirando ao atacante a linha 

de passe mais fácil e directa; 

� O defesa 3, deverá largar o seu atacante directo, e rapidamente 

entrar em sobremarcação sobre o extremo do lado da bola (o 

atacante 3). Se este jogador reagir tardiamente a bola entrará 

com facilidade no atacante 4 e a defesa deverá recuperar 

defensivamente e passar a defender meio campo. 

Figura 47 
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� O defesa 1, na rotação defensiva, entrará numa posição de ajuda 

tal, que lhe permita defender os atacantes 1 e 3 caso estes 

cortem para a bola, mas também 

lhe permita interceptar um passe 

bombeado efectuado para os 

mesmos. O círculo central pode 

ser uma boa referência utilizada 

pelo treinador. 

Com facilmente se percebe a 

velocidade de reacção dos defesas é imperial 

para o sucesso desta defesa, e é suficiente 

um jogador falhar defensivamente para todo o 

trabalho e esforço colectivo se desmoronar. 

Finalizadas todas as rotações 

defensivas, os defesas deverão ocupar as 

posições em campo que se observam na 

Figura 48. 

 

A partir deste momento a equipa atacante ou consegue passar 

rapidamente a linha de meio campo ou incorrer na infracção e oito segundos 

(tempo disponível para passar para o meio campo ofensivo). Todavia as 

opções são reduzidas: o drible com dois defesas tão próximo é inviável, as 

linhas de passe directas estão fechadas e, por conseguinte, sobra um passe 

bombeado para os jogadores do lado contrário à bola.  

Em termos defensivos este momento é o ideal para interceptar e 

roubar a posse de bola, sendo que essa tarefa está a cargo do defesa 1, 

independentemente de para quem for dirigido o passe. Contudo o defesa 5 

também o pode conseguir, nomeadamente se o passe for dirigido para o 

atacante 1. 

Figura 48 
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Assim, ao imaginar-se que o passe entra no atacante 1, fará sentido 

forçar mais uma situação de dois contra 1? Considera-se que não. Em primeiro 

lugar, porque dificilmente os jovens jogadores deteriam capacidade de 

concentração suficiente para deter tantas 

rotações defensivas e, em segundo lugar, 

porque o esforço físico dispensado e cada uma 

destas situações é imenso e à terceira rotação 

é provável que eles já não respondessem 

eficiente e eficazmente. Por conseguinte a 

solução passa, por uma defesa meio campo em 

que cada um é responsável por um jogador. 

Contudo, até esta opção, envolve 

algumas rotações defensivas, que podem ser 

observada na Figura 49: 

� Ao passe, o defesa 1, sai 

imediatamente ao portador da bola 

procurando parar a progressão da 

bola, quer esta seja efectuada em drible ou em passe; 

� O defesa 3, ao aperceber-se desta mudança de lado de jogo, 

rapidamente se desloca para o lado da bola, procurando 

sobremarcar o extremo desse mesmo lado. O ideal seria o defesa 

chegar ao atacante 3 ao mesmo tempo que a bola chega ao 

atacante 1; 

� O defesa 5 apesar de manter o seu enquadramento defensivo face 

ao atacante 5, não necessita de estar em sobremarcação e pode 

recuar para a linha da bola, uma vez que um passe do ataque 

para trás daria direito a uma violação de oito segundos; 

Figura 49 
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� O defesa 4, deve recuperar defensivamente e colocar-se em 

posição de ajuda, tendo em conta que o seu atacante directo, que 

passa a ser o 4. Quanto mais perto este se encontrar da linha 

lateral mais o defesa se situa 

em ajuda, o inverso também é 

verdade; 

� O defesa 2, também recupera 

defensivamente, para trás da 

linha da bola e coloca-se em 

posição de ajuda, bem próximo 

da linha cesto-cesto, pois o seu 

atacante directo não apresenta 

perigo nenhum para a estrutura 

defensiva, e neste momento 

um passe para trás faria com 

que o ataque violasse as regras 

dos oito segundos; 

 A posição final dos defesas pode ser contemplada na Figura 50. 

 A partir deste momento, os jogadores devem aplicar todos os 

princípios abordados antecedentemente quando se abordou a defesa HXH a 

meio campo. 

 Com base nos trabalhos desenvolvidos por Comas (1991), Haubrich 

(1992), Cabral (1995) e Pinto (1997) apresenta-se agora algumas sugestões de 

regras defensivas, que serviram igualmente os propósitos da etapa 

seguidamente proposta: 

1. Não experimentar roubar a bola das mãos do jogador 

driblador; 

2. Cabeça levantada, ver todo o jogo; 

3. Possuir sempre um bom equilíbrio corporal; 

4. Permitir apenas passe bombeados; 

Figura 50 
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5. Privilegiar os passes para trás em detrimento dos passes 

paralelos ou de progressão; 

6. Jamais permitir que uma atacante corte pela frente: 

bloquear sempre este movimento ofensivo, 

independentemente do atacante que o execute; 

7. Pressionar fortemente o portador da bola, não lhe dando 

hipóteses de encontrar facilmente potenciais receptores; 

8. Jogadores têm de perceber que a defesa em pressão 

procura limitar o movimento ofensivo; 

9. Jamais ficar a meio do caminho. Todos vivem e morrem 

com as suas decisões. 

 

2.4.6.2  Defesa HxH a todo a campo com 2x1 mal a bola ultrap asse 

meio campo;  

 

 Nesta situação, utilizam-se exactamente os mesmos princípios da 

defesa pressionante apresentada anteriormente. Contudo, a situação de 

2x1 entra em acção, depois de a bola transpor a linha de meio campo. 

 Assim, para que este sistema defensivo resulte é importante que cada 

jogador seja responsável pelo seu atacante directo e que cumpra com os 

princípios até então apresentados. É também importante que cada jogador 

saiba qual a sua função dentro de campo. 

 Na Figura 51, o atacante 5 repõe a bola em jogo pela linha final, e 

desde já neste ponto encontra-se uma diferença, pois se a bola fosse 

reposta pela linha lateral, este sistema defensivo é na mesma aplicável com 

eficácia e eficiência.  

 Ainda nesta Figura verifica-se que: 

� a pressão defensiva sobre a reposição de bola em jogo é mais 

reduzida, pois é objectivo da defesa que ela seja reposta e 
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transposta para o meio campo 

ofensivo, para que a situação 

de 2x1 ocorra.  

� Os defesas 1 e 2 devem ter a 

preocupação de não perder o 

enquadramento defensivo com 

o seu atacante directo, pois se 

são ultrapassados mal este 

entre a posse de bola, o 

sistema defensiva pensado 

fracasse. Porque ao serem 

ultrapassados, os defesas 

devem recuperar 

defensivamente e, essa 

recuperação pode não ser eficaz o suficiente para se 

concretizar uma situação de 2x1 viável. 

� Os defesas 3 e 4, devem ter a preocupação de não deixar que 

os seus atacantes directos cortem na direcção da bola e a 

recebam, pois como são os últimos defesas, um eventual erro 

defensivo seria difícil de colmatar. Para além de que a 

situação de 2x1 seria infrutífera. 

 O acontecimento mais natural passaria por a bola entrar no atacante 

que normalmente é encarregue de transportar a bola para o meio campo 

ofensivo. Deste modo, uma variante deste sistema defensivo pode passar por 

pressionar esse mesmo jogador, fazendo com que seja outro, não tão hábil do 

ponto de vista técnico, encarregue dessa função.  

 Todavia o desenrolar dos princípios defensivo é o mesmo, 

independentemente que do jogador que transporta a bola. Assim, na Figura 52 

observa-se o atacante 1 a transportar em drible a bola para o ataque, este 

comportamento deve gerar a seguinte reacção dos defesas: 

Figura 51 



Desenvolvimento do Tema  
  

    
Nuno Nóvoa F. M. Borges  93 

� O defesa 1, idealmente, deve conseguir cumprir com todos os 

princípios defensivos inerentes ao jogador que defende o portador 

da bola, e por isso deve fazer com que o atacante 1, sinta 

dificuldades em passar a bola aos colegas e seja obrigado a 

utilizar o drible para transpor a linha de meio campo, tão perto da 

linha lateral quanto possível; 

� O defesa 5 em situação alguma 

deve-se encontrar atrás da linha da 

bola, pois caso isso se verifique 

todo o sistema defensivo fica 

comprometido. Dai que este deve 

procurar acompanhar o 

deslocamento do jogador em drible 

e progressivamente ir-se 

aproximando deste, para que o 2x1 

possa ser executado 

celeradamente e constitua uma 

surpresa para os adversários; 

� O defesa 2 deve também acompanhar 

o deslocamento da bola. Por isso 

deve recuar a sua posição, e colocar-se cada vez mais em 

posição de ajuda, sem nunca descurar o seu atacante directo; 

� O defesa 3, uma vez que se encontra do lado da bola, deve manter 

a sua posição de sobremarcação, impedindo a todo o custo que a 

bola entre no seu atacante directo, pois o 2x1 nessa posição não 

surtiria efeito; 

� O defesa 4, deverá estar declaradamente em posição de ajuda 

defensiva, pois o seu atacante directo está muito longe da bola e 

um passe para ele seria fácil de interceptar e de defender. Por 

isso deverá ajudar o defesa 3 caso este sofra um corte nas costas 

Figura 52 
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e deverá estar atento a passes bombeados possíveis de 

interceptar.  

 Logo, se cada um cumprir defensivamente com o que lhe é pedido, 

não sobra ao atacante outra solução que não usar o drible para ultrapassar a 

linha da meio campo, e esse momento é capital para a defesa. É no preciso 

momento que o atacante ultrapassa a linha de meio campo que se deve 

consumar o 2x1 sobre ele. 

 A Figura 53 explica graficamente essa 

situação. Antes de se explicar o comportamento 

dos defesas, justificar-se-á o aparecimento das 

zonas sombreadas. Esses serão os sítios 

óptimos para ocorrer o 2x1, pois o atacante fica 

rodeado por quatro “paredes”. Tome-se como 

exemplo o atacante 1 (Figura 53): um das 

paredes será a linha lateral, outra será a linha 

de meio campo (se a calcar cometerá uma 

violação), outra será o defesa que fecha o meio 

(defesa 5) e outro será o defesa que fecha o 

corredor lateral (defesa 1). Deste modo a 

defesa consegue inviabilizar qualquer opção ao 

jogador atacante. Se o 2x1 for executado fora 

dessas zonas perderá eficácia, pois o atacante 

ficará sempre com um espaço por onde “escapar”. 

 No que concerne ao comportamento dos defesas: 

� O defesa 1, mal o atacante ultrapasse a linha de meio campo 

deverá abandonar o enquadramento defensivo tradicional e 

adoptar um novo enquadramento na frente do atacante, de modo 

a fechar totalmente o corredor lateral à progressão do drible e 

impedir o passe para o atacante 3; 

� O defesa 5, ao aperceber-se que o atacante está prestes a 

ultrapassar a linha de meio campo deve saltar para o 2x1, de 

Figura 53 
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modo a fechar o corredor central ao drible e a dificultar os passes 

de retorno. O único passe viável para o atacante deve ser o 

bombeado; 

 Tal como na situação anteriormente apresentada, a coordenação e 

comunicação entre estes dois jogadores é fundamental, pois se o defesa 1 

demorar a adoptar o novo enquadramento, o atacante pode resolver a situação 

“fugindo” pelo corredor lateral. Se o defesa 5 demorar a saltar situação de 2x1 

o atacante ficará com o corredor central totalmente livre. 

 Novamente, estes dois defesas devem ter muita atenção à utilização 

das mãos e ao objectivo da sua acção, que passe por obrigar esse jogador a 

cometer um mau passe de modo a que os colegas o interceptem. 

� O defesa 2, mal o defesa 5 saia para o 2x1 deve ocupar a sua 

posição, impedindo que a bola entre com facilidade no atacante 5. 

Se este se encontrar ainda no seu meio campo defensivo deverá 

simplesmente ocupar um posição de ajuda procurando interceptar 

o passe que o atacante um efectuar; 

� O defesa 3, por se encontrar do lado da bola, deverá sobremarcar o 

seu atacante directo, pois a defesa pretende que o passe seja 

efectuado para o lado contrário da bola com o objectivo de o 

interceptar. Se a bola entrasse nesta posição, o esforço dos 

colegas teria sido em vão. 

� O defesa 4, deverá manter a sua posição em ajuda, estando 

sempre atento à possibilidade de interceptar um passe, ou à 

possibilidade de ter que ajudar sobre os cortes nas costas do 

atacante 3 ou 2. 

 Ao atacante 1 fica a sobrar uma solução, um passe bombeado para o 

atacante 2 ou 4, o que é uma vitória para a defesa, na medida em que esta é 

altura ideal para recuperar a posse de bola, sendo que os defesa responsáveis 

por esse acto devem ser os dois que se encontram em posição de ajuda e por 

isso com possibilidades de o concretizar (defesa 2 e 4). Se por ventura esse 

passe entrar a situação de 2x1 termina e os jogadores defensores devem rodar 
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defensivamente de forma a que cada um fique 

responsável por um jogador e então se passe a 

defender HxH meio campo com ajudas. 

 As Figuras 54 e 55 esclarecem 

respectivamente a rotação defensiva e a 

posição final dos defesas. 

 Na Figura 54 o passe é recebido pelo 

atacante 2, o que origina os seguintes 

comportamentos: 

� O defesa 2, por ser o que se 

encontra mais próximo da bola, 

deverá sair ao portador da bola, 

recuperando um enquadramento 

defensivo correcto e cumprindo 

com os pré-requisitos já mencionados. 

� O defesa 1, por se encontrar de frente para o jogo, será o jogador 

que rodará da situação de 2x1. Assim, deverá em primeiro lugar 

recuperar sua posição na linha 

cesto-cesto e só depois sair para 

sobremarcar o atacante 5; 

� Por conseguinte, o defesa 5 ficará a 

defender o atacante que sofreu o 

2x1, e como a bola se encontra do 

lado oposto, deve deslizar para na 

direcção da linha cesto-cesto e 

entrar em ajuda defensiva; 

� O defesa 4 deverá abandonar a sua 

posição de ajuda em recuperar o 

enquadramento defensivo sobre o 

Figura 54 

Figura 55 
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jogador do lado da bola (sobremarcar o atacante 4); 

� O defesa 3, ao deparar-se com a mudança do lado de jogo, deverá 

abandonar a sobremarcação pressionante e entrar em ajuda 

prenunciada, pois seu atacante directo é o que menos perigo 

representa no imediato. 

 Na Figura 55 observa-se a posição final ocupada pelos defensores 

após a rotação defensiva. 

 

 Mas, e se ocorrer uma distracção defensiva é viável procurar na 

mesma o 2x1? Entende-se que isso depende do erro defensivo: se por 

qualquer motivo a bola ultrapassar a linha de meio campo pelo corredor central, 

então os defensores devem abandonar essa ideia e defender HxH meio 

campo. Se a bola ultrapassar a linha de meio campo pelos corredores laterais, 

como na Figura 56, o 2x1 continua a ser viável e o comportamento em jogo 

representado pelos defensores deve ser o seguinte: 

� O defesa 3, não sobremarcou convenientemente e o seu jogador 

conseguiu receber o passe do atacante 1. Por isso a sua primeira 

atitude deverá ser a de um defesa 

que defende o portador da bola, 

por forma a ganhar tempo para 

que o jogador da ajuda chegue. Só 

quando depois desse tempo, é que 

deve adoptar o novo 

enquadramento de modo a fechar 

o corredor lateral; 

� O defesa 4, ao passe deve tomar a 

decisão de sair rapidamente para o 

2x1. Ficar a meio do caminho é o 

pior que pode fazer. Assim deverá 

fechar o corredor central quer ao Figura 56 
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drible quer aos passes. A atitude a adoptar é exactamente a 

mesma que anteriormente, e a coordenação entre ambos é 

igualmente fundamental; 

� Todavia aqui pode falar-se noutra coordenação muito importante. 

Isto é, o defesa 2, mal observa o colega 4 a sair da sua posição 

tem de recuperar rapidamente o seu lugar e deste modo ficar a 

defender dois atacantes, o 2 e o 4. Se isso não acontecer, o 

atacante 4 (o atacante mais próximo do cesto) fica totalmente livre 

de marcação e portanto, pronto para um lançamento fácil. 

� Aos defesas 1 e 5, também se pede uma pronta reacção de 

recuperação. Ambos devem recuperar para trás da linha da bola, 

e com um pé na linha cesto-cesto. O defesa 1 está encarregue de 

fechar a linha de primeiro passe e o defesa 5 está em posição de 

ajuda, pronto para interceptar qualquer passe. 

� É natural que um dos atacantes do 

lado contrário á bola corte na sua 

direcção (Figura 57), corte esse 

que deve ser sobremarcado por 

um dos jogadores em ajuda. 

Assim, se o corte for efectuado por 

um dos jogadores acima da linha 

da bola quem deve acompanhar é 

o defesa 5, se por ventura for 

executado por um jogador abaixo 

da linha da bola, terá de ser o 

defesa mais recuado (defesa 4) 

acompanhar. Após o atacante ter 

definido a sua posição do lado da 

bola a sobremarcação deverá 

manter-se. 

 

Figura 57 
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 Cumpridos todos os princípios eficazmente a única solução volta a ser 

um passe bombeado para o lado contrário. Mais uma vez fica a ideia de este é 

o momento ideal para a bola ser interceptada pelos defesas em ajuda. O 2x1 

sobre o portador da bola tem com objectivo que este cometa um erro que 

possa ser aproveitado pela defesa para converter um cesto numa situação de 

1x0 ou de dois para um, situações sempre vantajosas em termos ofensivos. 

 Na eventualidade de um passe para o atacante 4 ser bem conseguido 

(Figura 58), pretende-se que os jogadores defensores rodem defensivamente 

do seguinte modo: 

� O defesa 2, primeiro porque é o jogador mais próximo do atacante 

que recebe a bola e segundo porque é o único que se encontra de 

frente para ele, deve, no momento de do passe, recuperar 

rapidamente a sua posição, de modo a que quando o atacante 4 

receba a bola ele esteja enquadrado defensivamente e pronto 

para defender. 

� O defesa 1, deve preocupar-se em sobremarcar o atacante do lado 

da bola (atacante 2), pois, por se encontrar de frente e próximo 

dele, é o defesa que está em 

melhores condições para o fazer; 

� Esta opção permite que o defesa 3, 

que é o que roda na situação de 

2x1, fique com um atacante mais 

próximo dele e que ofensivamente 

apresenta menos perigo. Este 

jogador depois de recuperar a sua 

posição na linha cesto-cesto, e 

deverá ai permanecer, na medida 

em que o seu atacante directo, 

(atacante 1), não se encontra em 

linha de primeiro passe; Figura 58 
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� O defesa 4, fica encarregue do atacante que efectuou, o passe, e 

como este se encontra do lado 

contrário à bola e numa posição 

distante da bola e do cesto, deve 

entrar claramente em ajuda; 

� Por seu turno o defesa 5, deverá 

abandonar o enquadramento 

defensivo em sobremarcação e 

deverá entrar também em ajuda. 

 Deste modo, após as rotações 

defensivas consumadas a posição final dos 

defesas será a expressa na Figura 59. 

 

 Figura 59 
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Todos aqueles que já passaram pela experiência de ensinar 

Basquetebol a crianças e jovens, certamente se sentiram aptos e competentes 

para o fazer. Todavia quando interpelados sobre os seus objectivos e a 

estratificação de conteúdos, todos sentem a dificuldade e consequentemente 

necessidade de estabelecer e desenvolver um quadro de conteúdos lógico e 

coerente, que considere objectivos, meios, métodos e estratégias a utilizar, e 

mesmo as etapas a superar para que os jogadores em aprendizagem 

alcancem o nível de prestação ambicionado. 

Este nível de prestação jamais pode ser condicionado pelas vitórias 

alcançadas. Daí que a proposta para o ensino da defesa que se apresenta é 

progressiva em termos de complexidade e dificuldade e encontra-se em 

estreita ligação com a evolução das habilidades técnicas e tácticas ofensivas.  

Pretende-se chamar à atenção da importância da defesa no processo de 

formação em Basquetebol. A evolução ofensiva que todos os treinadores 

procuram está subjugada à evolução defensiva. Porém, nem todos estão 

preparados para satisfazer as necessidades dos jovens jogadores no que toca 

à qualidade defensiva. Espera-se assim, que esta proposta auxilie aqueles que 

pretendem melhorar a qualidade do seu processo ensino-aprendizagem sem 

receios e anseios. 

Procurou-se ir ao encontro das ideias inicialmente apresentadas. Ou 

seja, focalizar a defesa como um meio e não um fim em si mesmo e defender 

uma proposta com uma ordem crescente de complexidade. Assim procurou-se 

essencialmente um domínio absoluto das técnicas individuais defensivas e uma 

educação táctica defensiva, que forneça as bases ao jovem praticante para que 

possa, no futuro e dentro das suas possibilidades, ser melhor jogador.  

O conhecimento não é estanque, e num processo evolutivo como é o 

Basquetebol, entre o que hoje se ensina e o que amanhã é verdade há um 

longo caminho a percorrer. Contudo, esta proposta, para além de ser actual, é 

ajustada ao nosso Basquetebol e por isso passível de ser ensinada aos nossos 

jovens praticantes.  
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Propostas que assentem em princípios diferentes, metodologias distintas 

da utilizada e a continuidade desta proposta até aos escalões de competição 

propriamente ditos, poderão ser sugestões para futuros trabalhos. 

 

“O caminho faz-se caminhando” 

Provérbio Chinês 
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