
 

 

 

A intervenção do pivô no jogo de andebol – estudo d e caso 

centrado no ataque em sistema e em igualdade numéri ca 

 

 

 

 

Dissertação apresentada com vista à obtenção 

do grau de Mestre em Ciências do Desporto, 

na área específica de especialização de Treino 

de Alto Rendimento Desportivo, nos termos do 

Decreto-Lei nº 2166/92, de 13 de Outubro 

 

 

Orientadora: 

Professora Doutora Luísa Estriga 

 

 

 

Luís Filipe de Oliveira Santos 

Porto, Setembro de 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de catalogação: 

Santos, L. (2014). A intervenção do pivô no jogo de andebol – estudo de 

caso centrado no ataque em sistema e em igualdade numérica. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Desporto – Universidade do 

Porto. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DE JOGO, COMPORTAMENTO TÁTICO, 

JOGADOR PIVÔ, ANDEBOL.  



III 

 

Agradecimentos 
 

 Este trabalho não teria sido possível sem o contributo de diversas 

pessoas, tanto pessoal como profissionalmente. A todas dedico este espaço 

para expressar a minha profunda gratidão e reconhecimento: 

 À minha orientadora, Professora Doutora Luísa Estriga que sempre me 

acompanhou e auxiliou. Obrigado pelo rigor, atenção e Amizade com que 

contribuiu para a realização deste trabalho, mesmo quando pareceu mais fácil 

desistir. 

 A todos os treinadores que dedicaram o seu tempo para ajudar na 

construção do instrumento de recolha e avaliação das ações, em especial aos 

Amigos Ireneu Moreira, Jorge Costa e Carlos Resende, que desde logo se 

prontificaram para colaborar. Agradecimento sincero neste caminho que já vai 

longo. 

 Aos que contribuíram com o seu tempo na ajuda da recolha de imagens, 

de forma totalmente generosa, especialmente ao André Azevedo e ao Thiago. 

Obrigado, pois sem vocês não teria conseguido este precioso meio de análise. 

 Aos clubes, pela abertura do seu espaço para a recolha das imagens, 

em especial ao F.C.Porto, A.B.C. e A. A. de Águas Santas. 

 Aos meus amigos, a todos sem exceção, que muitas vezes se privam da 

minha presença, mas que, mesmo assim, permanecem a meu lado, 

acompanhando o meu trajeto. Acreditem que são um pilar fundamental para a 

minha caminhada. 

 Aos meus pais, pelo carinho com que me trouxeram ao mundo e me 

acompanham, em todos os momentos, mas especialmente nos mais difíceis.  

À Maria João e à pequena Raquel, mulheres da minha vida, pelos 

momentos deixados a sós…Valeu a pena! 

 



IV 

 

Índice Geral 

 

 

Agradecimentos ............................................................................................................ III 

Índice de Figuras .......................................................................................................... VI 

Índice de Quadros ....................................................................................................... VII 

Índice de Anexos .......................................................................................................... IX 

Resumo .......................................................................................................................... XI 

Abstract ........................................................................................................................ XIII 

1. Introdução geral  ................................................................................................... 1 

1.1. Objetivos ............................................................................................... 2 

1.2. Estrutura do trabalho ............................................................................. 3 

2. Revisão da literatura  ........................................................................................... 5 

2.1. Parâmetros configuradores da estrutura dos Jogos desportivos .......... 6 

2.1.1. Regulamento ...................................................................................... 8 

2.1.2. Técnica ou modelos de execução ...................................................... 9 

2.1.3. Espaço de Jogo ............................................................................... 10 

2.1.4. Tempo desportivo ............................................................................ 12 

2.1.5. Comunicação ................................................................................... 14 

2.1.6. Tática/Estratégia .............................................................................. 15 

2.2. Objetivos, Princípios e Intenções Táticas ............................................ 24 

2.3. O pivô no jogo de ataque em sistema ................................................. 30 

2.3.1. Caracterização do posto específico de pivô..................................... 31 

2.3.2. Importância do jogador pivô no ataque organizado ......................... 35 

3. Objetivos  ............................................................................................................... 38 



V 

 

4. Material e Métodos  ............................................................................................. 39 

4.1. Amostra ............................................................................................... 39 

4.2. Procedimentos de recolha ................................................................... 40 

    4.3.   Procedimentos de análise ................................................................... 41 

5. Apresentação e Discussão de Resultados  ................................................. 46 

5.1. Descrição geral ................................................................................... 46 

5.2. Descrição das ações com intervenção do pivô titular, em 6x6 e na fase 

de ataque em sistema ................................................................................... 49 

5.3. Avaliação dos peritos .......................................................................... 73 

6. Conclusões  .......................................................................................................... 77 

7. Bibliografia  ........................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



VI 

 

Índice de Figuras 
 

 

Figura 1……………………………………………………………………………….44  

Figura 2………………………………………………………………………….……75  

Figura 3……………………………….……………………………………………...XX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Índice de Quadros 
 

Quadro 1: Princípios gerais dos jogos desportivos coletivos ........................... 26 

Quadro 2: Princípios gerais dos jogos desportivos .......................................... 27 

Quadro 3: Intenções táticas do atacante com e sem bola ................................ 29 

Quadro 4: Jogos analisados ............................................................................. 39 

Quadro 5: Classificação das habilidades dos pivôs competentes .................... 45 

Quadro 6: Registos de acordo com o pivô utilizado ......................................... 47 

Quadro 7: Número de ocorrências em função da relação numérica entre as 

duas equipas .................................................................................................... 48 

Quadro 8: Número de ocorrências em função da fase de jogo ........................ 48 

Quadro 9: Intervenção do pivô titular nas diferentes fases do jogo e respetiva 

situação numérica ............................................................................................ 49 

Quadro 10: Diferença do marcador .................................................................. 50 

Quadro 11: Sistema ofensivo utilizado ............................................................. 50 

Quadro 12: Transformações de sistema 3:3 a 2:4 ........................................... 51 

Quadro 13: Sistema defensivo confrontado ..................................................... 52 

Quadro 14: Posicionamento do pivô no início de ataque em sistema .............. 53 

Quadro 15: Posição da bola no início de ataque em sistema .......................... 53 

Quadro 16: Situação inicial do pivô no início de ataque em sistema ................ 54 

Quadro 17: Marcação defensiva ao pivô no início de ataque em sistema ....... 55 

Quadro 18: Zona de deslocamento do pivô ..................................................... 56 

Quadro 19: marcação defensiva no deslocamento do pivô .............................. 56 

Quadro 20: Posição da bola no deslocamento ................................................. 57 

Quadro 21: Ações do pivô no deslocamento .................................................... 58 



VIII 

 

Quadro 22: Tipo de contacto no deslocamento ................................................ 59 

Quadro 23: Zonas de intervenção do pivô ....................................................... 59 

Quadro 24: Marcação defensiva na zona de intervenção ................................ 60 

Quadro 25: Posição da bola na intervenção .................................................... 60 

Quadro 26: Ação do pivô na intervenção ......................................................... 62 

Quadro 27: Tipo de contacto na primeira intervenção ...................................... 62 

Quadro 28: Ação do pivô na segunda intervenção ........................................... 63 

Quadro 29: Tipo de contacto na segunda intervenção ..................................... 64 

Quadro 30: Ação do pivô na terceira intervenção ............................................ 64 

Quadro 31: Tipo de contacto na terceira intervenção ....................................... 65 

Quadro 32: Encadeamentos mais utilizados pelo pivô ..................................... 67 

Quadro 33: Resultado das ações do pivô ........................................................ 69 

Quadro 34: Resultado para a equipa ............................................................... 70 

Quadro 35: Zonas de finalização da equipa ..................................................... 71 

Quadro 36: Meios táticos utilizados pelo pivô na primeira intervenção ............ 72 

Quadro 37: Benefício das ações do pivô .......................................................... 72 

Quadro 38: Segundo benefício das ações do pivô ........................................... 73 

Quadro 39: Tipo de receção efetuada pelo pivô ............................................... 73 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Índice de Anexos 
 

Anexo 1………………………………………………………………………….XIV 

Anexo 2………………………………………………………………………….XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Resumo 
 

É inequívoca a importância atribuída pelos treinadores à função do pivô 

na construção do jogo de ataque. Mas a investigação não parece ter ainda sido 

capaz de desenvolver um modelo de observação e de avaliação rigoroso do 

comportamento individual de cada um dos intervenientes em situação de jogo e 

das suas relações, quer sejam de cooperação ou de oposição.  

O presente trabalho é um estudo exploratório acerca do desempenho do 

pivô, tendo-se optado por realizar um estado de caso com base num dos 

melhores pivôs Portugueses da atualidade.  

Os objetivos do presente trabalho são: (i) descrever e analisar a 

intervenção do pivô, circunscrito à fase de ataque em sistema e situações de 

igualdade numérica, (ii) relacionar a intervenção do pivô com os jogadores da 

primeira linha e o resultado obtido pela equipa e (iii) encontrar indicadores de 

rendimento através da avaliação de peritos. 

Para este efeito procedeu-se à elaboração de instrumento de 

observação com base em comportamentos elencados pela literatura técnica da 

modalidade. Posteriormente procedeu-se à validação do seu constructo com 

base na opinião de peritos. A amostra foi constituída por um pivô internacional. 

Foram filmados 5 jogos, da fase final do campeonato nacional de 2012/2013, 

com recurso a duas câmaras colocadas atrás de cada uma das balizas e num 

plano elevado. 

 Como conclusões principais, o pivô realiza maioritariamente, e por 

ordem de importância, as seguintes ações: 1) fixar/atrair adversário sem bola; 

2) ganhar posição e/ou pedir a bola; 3) deslocamento de rutura com pedido da 

bola; e 4) bloquear sem bola. Estas ações são maioritariamente em benefício 

próprio ou de um companheiro da primeira linha. 

PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DE JOGO, COMPORTAMENTO TÁTICO, 

JOGADOR PIVÔ, ANDEBOL.  
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Abstract 
 

It is almost impossible to analyze the performance of a single player in a 

team game without analyzing it’s relation with the other players. However, the 

published research has not yet developed an observation model for the rigorous 

assessment of the individual behavior of a single player or of all players and 

their relationships, whether cooperative or in opposition (tactical game 

analysis). 

               Our particular interest is on the pivot player on team handball. It is 

clear the importance attributed by the coaches to the pivot function in the 

construction of the attacking phases in handball.  

This work is an exploratory study about the performance of one particular pivot 

player – a case study.   

               The principal purposes of our study were: ( i ) to describe and analyze 

the intervention of the pivot, confined to the attack phase and in situations of 

numerical equality, ( ii ) to evaluate to the pivot relations with the back players 

and the result obtained by the team and ( iii ) to find performance indicators by 

evaluating experts. 

               For this purpose we elaborated an observation map based on 

behaviors listed by the technical literature and sketched a validation procedure 

by comparison with experts opinion. The sample consisted of an international 

pivot. Five games of the final phase of the national championship of 2012/2013 

were filmed using two cameras placed behind each of the goals and on a high 

position. 

The main conclusions shows that the circle runner performs mostly the 

following actions: 1) plays without ball to fix/attract the opponent; 2) gain 

position and/or asks for the ball with hands up or to the side; 3) movement of 

rupture with the request of the ball; and 4) plays without the ball to 

block/tracking the opponents. These actions are mostly on his one benefit or for 

supporting the back player’s actions. 

KEYWORDS: GAME ANALYSIS, TACTICAL BEHAVIOR, PIVOT PLAYER, 

HANDBALL. 
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1. Introdução geral 
 

  As práticas motoras, mais do que dispêndio de energia, são construções 

de relações significantes, decisões, estratégias motrizes ao serviço das quais 

se coloca a energia (Moreno, 1994). Neste trabalho partimos da necessidade 

de interpretar a opinião de diversos autores, inscritas em diversas perspetivas, 

no sentido de estabelecer um quadro conceptual que nos permita analisar o 

comportamento do pivô (sujeito atuante), integrado numa estrutura de relação 

com os colegas e adversários. Procuramos, assim, aprofundar a atuação do 

pivô já que nos parece ser um caminho desafiante para entender a lógica do 

relacionamento e das estruturas de colaboração, pelas particularidades de 

atuação e colaboração que se atribuem a este posto específico.  

A produção de conhecimento acerca do desporto em geral por meio de 

metodologias de observação e análise de jogo tem vindo a sofrer alterações ao 

longo dos tempos, muito por força do aumento de recursos tecnológicos e 

computacionais. Não obstante, e como refere Moreno (1994), há uma 

tendência para o abandono da análise e estudo do comportamento motor/tático 

em desportos coletivos segundo uma lógica quantitativa (em termos de força) 

para uma abordagem qualitativa (em termos de estruturas/relações). 

É certo que as competências de observação e análise do 

comportamento dos jogadores e de uma equipa em particular é algo que se 

assume como absolutamente central na atividade de qualquer treinador, quer 

seja de formação ou de rendimento. Mas esta é uma tarefa que visa produzir 

conhecimento que só é útil, muito provavelmente, no seu domínio restrito de 

intervenção. Pensamos ser possível “olhar” para o jogo de andebol na 

perspetiva de se construir uma gramática comportamental aplicável a qualquer 

cenário de prática. Mas é preciso não confundir a necessidade de um corpo 

teórico sólido acerca não só da forma de jogar ou de avaliar o desempenho 

tático de uma determinada equipa, com um modelo de jogo próprio, que deve 

igualmente respeitar um conjunto de regras de atuação e de cooperação mais 
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gerais. Assim um dos motivos que esteve na origem do presente estudo foi a 

constante reflexão acerca da nossa atividade diária, como treinador e 

professor, na procura de uma sustentação teórica de um modelo próprio de 

atuação. Pensamos que este suporte teórico é essencial para quem procura 

alcançar a excelência e fugir a uma replicação “acéfala” da forma de jogar e 

comportamentos adotados por outros. Perdemo-nos entre autores e conceitos, 

numa viagem que se mostrou fascinante para a (re)conceptualização das 

nossas práticas e compreensão mais aprofundada da lógica do jogo de 

andebol e dos seus comportamentos, focando o jogo do  pivô. Por razões que 

se desconhecem, e apesar do grande valor tático e estratégico a este posto 

atribuído pelos treinadores, poucos são os estudos que visam, tão-somente 

caracterizar o comportamento do pivô ou analisar a sua prestação em situação 

de competição (Santos, 2012; Sobrino, 2011; Tavares, 2000). Sabendo que a 

competição é um fenómeno que introduz uma série de fatores que condicionam 

o desenvolvimento e a evolução da dinâmica própria do jogo (Álvaro et. al., 

1995), é isso que, em parte, explica as diferenças de comportamentos e 

rendimentos dos jogadores perante situações de jogo e competição de maior 

relevância. 

O presente estudo de caso tem um carácter essencialmente exploratório 

e que visa descrever e analisar o comportamento do pivô, na perspetiva de se 

entender melhor a sua forma de atuar por referência às situações contextuais 

do jogo, que envolvem várias variáveis (espaço, posicionamentos, ações com e 

sem bola) e intervenientes (colegas e adversários).  

 

1.1. Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho são: 

1) Descrever e analisar a intervenção do pivô, através de um estudo de 

caso, na fase de ataque em sistema e igualdade numérica; 

2) Relacionar a intervenção do pivô com os jogadores da primeira linha 

e o resultado obtido pela equipa; 
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3) Encontrar indicadores de rendimento através da avaliação de peritos. 

 

 

1.2. Estrutura do trabalho 

O presente trabalho encontra-se dividido em 8 capítulos. 

No capítulo 1, os aspetos preliminares do presente estudo de caso. 

No presente capítulo – Introdução geral – descrevemos o problema e 

fazemos referência ao estado de conhecimento, propósitos e pertinência do 

estudo. Analisamos o conceito de jogo, classificando-o e estudando os 

parâmetros configuradores do mesmo, no emaranhado de relações entre as 

funções específicas dentro do jogo e as subfunções associadas a cada uma. 

Apresentamos ainda os objetivos e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 3 – Revisão da literatura – apresentamos o texto decorrente 

do estudo da literatura acerca do tema em causa e temas correlacionados, 

para que se enquadre o estudo e se possa contextualizar a análise posterior. 

Assim, subdividimos em 3 pontos: 

- Parâmetros configuradores da estrutura dos jogos desportivos coletivos; 

- Objetivos, princípios e intenções táticas; 

- O pivô no ataque em sistema. 

No capítulo 4 – Objetivos e hipóteses – referimos os objetivos do 

presente estudo. 

No capítulo 5 – Material e métodos – descrevemos os procedimentos 

metodológicos adotados, incluindo a amostra, técnicas e instrumentos 

utilizados, bem como os procedimentos estatísticos. 

No capítulo seguinte – Apresentação e discussão dos resultados – 

tratamos os dados recolhidos procurando interpretá-los à luz dos estudos 

encontrados e bibliografia consultada. Apresentamos algumas recomendações 

para estudos futuros e enunciamos as principais limitações do estudo, bem 

como algumas implicações para o treino. 
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O capítulo 7 – Conclusões - é dedicado às principais evidências 

resultantes no nosso “mapa” de investigação procurando dar resposta aos 

objetivos propostos. 

No capítulo 8 apresentamos a Bibliografia consultada. 
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2. Revisão da literatura 

 

O elemento primário de que deriva o jogo desportivo coletivo é o Jogo, 

no qual se destacam dois grandes grupos de atividades: psicomotrizes (quando 

o sujeito atua só) e sócio motrizes (quando o indivíduo atua com outro ou 

outros) (Moreno, 1994). No segundo grupo estão incluídas as atividades de 

cooperação com companheiros, de oposição contra adversários ou de 

cooperação e oposição. Dentro deste último grupo existem modalidades onde o 

jogo se desenrola num espaço comum, mas com intervenção simultânea  e 

interatuante sobre o objeto – o mesmo é dizer que as duas equipas podem 

atuar sobre a bola, sem esperar que o adversário finalize as suas ações, desde 

que se encontram em posse da mesma ou a recuperam do adversário 

(exemplo do Andebol, Futebol, Râguebi e Basquetebol). 

Quando procuramos falar sobre o jogo de andebol encontramos imensas 

dificuldades, desde logo quanto à falta de sistematização e congruência entre 

os vários autores relativamente aos conteúdos e comportamentos do jogo. Esta 

dificuldade era já referenciada há cerca de três décadas atrás por Teodorescu 

(1984), quando afirmava que se tornava difícil expor numa definição o conteúdo 

do jogo desportivo coletivo, pela grande complexidade e numerosos 

parâmetros relacionados com distintas áreas da ciência. Acresce ainda que é 

manifesta a falta de uma terminologia comum científica e unitária da atividade 

desportiva - premissa fundamental e uma das condições para aceitação do 

estatuto de ciência para o respetivo domínio de atividade (Antón Garcia, 1998; 

Teodorescu, 1984).  

O andebol é um desporto com adversários e, portanto, com todas as 

características comuns a este grupo de desportos e com algumas 

condicionantes que o diferenciam dos outros e marcam as suas possibilidades 

de desenvolvimento, nomeadamente a bola, o terreno de jogo, a área de 

baliza, a baliza, o golo, duração, número de jogadores, possibilidades de jogar 

a bola e o comportamento com o adversário (Antón García, 1997). Sendo o 

andebol uma modalidade na qual se estabelece um contacto direto com o 
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adversário (Czerwinski, 1993), a relação ataque/defesa, condicionada pela 

posse de bola, produz-se continuamente durante todo o jogo em função de 

ritmos ou estratégias particulares, através das conhecidas fases de jogo (Antón 

García, 1997). O ataque representa a fase do jogo em que a equipa que se 

encontra na posse da bola efetua ações individuais, grupais ou coletivas com o 

objetivo de marcar golo, enquanto a defesa é a situação tática em que o 

jogador e a equipa utilizam movimentos específicos para impedir o adversário 

de marcar golos e conseguir a posse de bola (Cercel, 1990). 

O jogo de andebol caracteriza-se pelo aparecimento de situações 

permanentes de conflito, frequentemente próximas da área de baliza, tendo 

cerca de 45 a 60 ações de ataque por equipa, com uma média de 35 segundos 

por ataque(Czerwinski, 1993). 

Em resumo, podemos caracterizar o andebol como jogo desportivo 

coletivo de cooperação/oposição em espaço comum, co m participação 

simultânea e interatuante onde a incerteza/variabilidade se apresentam como 

características dominantes. No seguimento desta linha de pensamento, a 

dimensão informacional toma uma importância de primeira ordem na perspetiva 

de vários autores (Antón Garcia, 1998; Bayer, 1994; Gréhaign et al., 2005; 

Mahlo, 1970; Moreno, 1994; Teodorescu, 1984). 

 

2.1. Parâmetros configuradores da estrutura dos Jog os 

desportivos 

De uma maneira geral, os jogos desportivos coletivos são caracterizados 

por possuírem: (i) uma estrutura formal, constituída por campo, bola, regras, 

sistema de pontuação, colegas, adversários, entre outros e (ii) uma estrutura 

funcional que engloba a relação técnico tática de cooperação/oposição.  

Quanto à estrutura formal, alguns autores apresentam a bola, os 

companheiros, os adversários, o espaço, o alvo e as regras como elementos 

fundamentais da estrutura dos jogos (Antón García, 2002; Bayer, 1994). 
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Teodorescu (1984) refere também a presença de árbitros, a duração do jogo, 

técnicas e táticas específicas, carácter organizado das competições, 

organização da atividade nacional e internacional, teoria e prática referentes à 

técnica, tática e metodologias e a existência do espetáculo desportivo. 

Sobre a estrutura funcional, Gréhaign et al. (2005) enfatizam os aspetos 

relacionados com as relações de cooperação-oposição e apresentam como 

características dos desportos de equipa o equilíbrio de forças (grupo de 

jogadores em confronto lutando pela bola), a escolha de “skills” motores e 

estratégias coletivas e individuais. Estas relações de cooperação/oposição 

manifestam-se conforme as particularidades de cada modalidade e na 

realização de ações individuais, grupais ou coletivas, específicas e de acordo 

com os objetivos, regras de ação e princípios bem definidos (Garganta & Pinto, 

1998), denominados por componentes fundamentais da tática (Teodorescu, 

1984). Assim, no jogo, a lógica interna tem a sua fonte nas relações de 

oposição que se geram durante cada sequência de jogo – dinâmica de 

passagem de um estado para o outro - a qualquer momento a posse da bola 

pode mudar e o sentido de jogo inverte-se. Esta oposição nas missões a 

desempenhar leva a uma luta pelos espaços eficazes, o que no entender de 

Antón García (1997) é a essência do jogo de andebol.  

Gréhaign et al. (2005) afirmam que em qualquer jogo de invasão as 

estruturas e configurações do mesmo devem ser entendidas no seu todo, 

sendo que o todo é mais do que a soma das partes. Os mesmos autores 

acrescentam que os sistemas são compostos por uma complexa dinâmica de 

interação entre os jogadores, com riquíssimos padrões de comportamentos, 

muito diferentes dos comportamentos analisados separadamente, pelo que a 

análise da performance dos jogadores deve ser entendida em relação direta 

com o envolvimento – sujeito à atuação de companheiros e opositores. Durante 

o jogo a oposição gera incerteza, obrigando a uma constante adaptação aos 

constrangimentos causados pelo confronto, adaptação essa que se traduz em 

comportamentos, resultado das diferentes decisões tomadas pelos jogadores 

nos mais diversos momentos. Por este motivo, ao falarmos em oposição, 
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relacionamos conceitos importantíssimos, tais como ordem/desordem; 

equilíbrio/desequilíbrio; risco/segurança; continuidade/paragem; atraso/avanço 

(Gréhaign et al., 2005).  

Em conclusão, a dinâmica geral dos desportos de equipa pode ser 

expressa como uma correlação de duas redes de forças que se confrontam 

(Gréhaign et al., 2005). E ainda que o objetivo do jogo de andebol seja alcançar 

o golo, existe um objetivo prévio que é tentar conseguir uma posição favorável 

para que se alcance o golo (Antón García, 1997).  

 Moreno (1994) apresenta seis parâmetros que configuram a estrutura 

dos desportos: regulamento, técnica ou modelos de execução, espaço  de 

jogo, tempo desportivo, comunicação e tática/estrat égia . Em conformidade 

com este autor, iremos analisar os vários parâmetros procurando estabelecer 

um quadro teórico de suporte ao nosso objeto de estudo.  

  

2.1.1. Regulamento 

O jogo está estruturado, codificado num sistema de regras que delimitam 

a liberdade de ação dos jogadores para atingirem o objetivo do jogo (Henriot, 

1969), determinando um esquema de condutas obrigatórias, entendido de um 

ponto de vista objetivo. A maioria dos autores é unânime em afirmar que o 

regulamento caracteriza e define o jogo em si e que em grande medida 

configura a sua lógica interna e o desenvolvimento do jogo (Antón Garcia, 

1998; Antón García, 2002; Bayer, 1994; Czerwinski, 1993; Mahlo, 1970; 

Moreno, 1994; Teodorescu, 1984). Não se pode ignorar que as alterações às 

regras vão produzir efeitos na própria estrutura de jogo. Esta ilação é 

facilmente observável se tivermos em conta as alterações ocorridas no jogo de 

andebol, por motivo das alterações às regras introduzidas em 19951, que 

                                                           
1
 - Exemplo da regra de reposição em jogo ao meio campo que permitiu que a bola se reponha em jogo após 

golo antes de os adversários regressarem ao seu meio campo e que os atacantes possam avançar a linha de meio 

campo após o apito do árbitro para reposição em jogo, mesmo que a bola ainda não tenha sido passada pelo jogador 

que a repõe. 
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conduziram ao aumento da velocidade e ritmo de jogo, por exemplo. Desta 

forma, as regras do jogo de Andebol configuram um determinado tipo de 

dinâmicas e relacionamentos distintos das outras modalidades, ou seja, o 

regulamento será um aspeto definidor e delimitador de cada desporto em 

concreto. 

 

2.1.2. Técnica ou modelos de execução 

Em certo sentido, poderemos entender o jogo como o que faz aquele 

que joga, uma vez que o jogo também consiste no ato de quem o joga (Henriot, 

1969).  

Poderemos descrever a técnica como “o conjunto de habilidades 

motoras e específicas (…) utilizadas com o objetivo da prática do jogo como 

máxima eficiência” (Teodorescu, 1984, p. 28). Nos jogos desportivos a técnica 

deve assim ser entendida em estreita ligação com o processo de jogo, em 

interdependência com a tática e as qualidades motoras. Para além do domínio 

da ação técnica, o jogador deve saber utilizá-la no momento oportuno e de 

forma adequada – tática individual (Antón García, 1997; Czerwinski, 1993). 

Teodorescu (1984) distingue os elementos técnicos de base  – formas 

gerais de movimento – e procedimentos técnicos  – concretização e 

adaptação dos elementos técnicos de base às situações específicas do jogo, 

tendo estes últimos um carácter concreto de execução. O mesmo autor divide 

ainda estes procedimentos em simples e complexos , podendo ser 

executados com ou sem bola . Os procedimentos técnicos complexos são, 

para ele, a adaptação dos gestos técnicos às situações em constante 

mudança, que exigem variações de ritmo, intensidade, amplitude, interrupção 

de gestos e encadeamento com outros, etc. Nesta perspetiva, os 

procedimentos técnicos complexos são aqueles que mais frequentemente são 

utilizados em jogo e que exigem um raciocínio tático/estratégico. Também 

Moreno (1994)  apresenta uma linha de argumentação semelhante e 

acrescenta que é necessário olhar o significado da técnica interligada às 
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diferentes ações que ocorrem no jogo, entrando no domínio da comunicação – 

fator determinante que se estabelece entre o jogador que executa e os outros 

participantes. Assim, podemos perceber que o fator determinante, no jogo, não 

é a mecânica de execução.  

 Parece consensual para os vários autores (Fernández et al., 2000; 

Moreno, 1994; Teodorescu, 1984) que as ações técnicas podem ser divididas 

em (i) ações do atacante com bola , (ii) do atacante sem bola (companheiro) 

e (iii) do defensor. Esta classificação é de carácter generalista. Não obstante, 

se aplicada a uma modalidade em particular, observam-se padrões de 

comportamento específicos decorrentes das regras de cada desporto. Desta 

forma podemos depreender que a técnica adquire um caráter próprio para cada 

desporto, configurando uma motricidade específica e que veremos mais 

adiante para o caso do andebol. Fernández et al. (2000) consideram que, 

dentro das funções anteriormente descritas,  existem componentes técnicas 

individuais, mas os conteúdos são essencialmente técnico-táticos individuais, 

pelo que existe uma ligação entre técnica e tática individual. A análise das 

intenções táticas privilegia a adaptação inteligente dos elementos técnicos às 

situações de jogo, isto é, a técnica serve como recurso para alcançar os 

objetivos superiores centrados na aquisição e aplicação das intenções táticas. 

Portanto, na opinião destes autores, técnica e tática individual visam o mesmo 

objeto, mas através de perspetivas diferentes. 

Antón García (1997) evidencia que para realizar com êxito qualquer 

ação coletiva é absolutamente necessário o domínio da técnica e tática 

individual, entendendo-se esta última como a utilização correta da anterior no 

jogo, ou seja, inclui a escolha/seleção da melhor opção.  

 

2.1.3. Espaço de Jogo  

A maioria das modalidades desenrola-se em espaços perfeitamente 

delimitados e estandardizados, como é o caso do Andebol. Moreno (1994) 

afirma que uma das características mais significativas do desporto está 
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representada pelo espaço de jogo, que restringe o desenvolvimento  das ações 

ao seu interior, definido e fechado. O espaço de jogo está delimitado pelo 

regulamento de cada modalidade, encontrando-se dividido em subespaços ou 

zonas que condicionam o comportamento motor dos participantes (como é o 

caso do guarda-redes, por exemplo). O mesmo autor (Op. Cit.) acrescenta 

ainda que, nos jogos de invasão, ter supremacia sobre o adversário é possuir 

uma vantagem posicional e como consequência poder aceder a espaços 

privilegiados, ocupando-os e tirando partido destes (dentro do espaço 

regulamentar). Em conformidade, e de um ponto de vista sociológico, cada 

comunidade (equipa) ocupa o espaço em que vive (joga) de uma maneira 

própria, segundo modelos culturais implícitos (modelo de jogo) que 

condicionam o seu uso (Henriot, 1969), procurando dominar o espaço nesta 

luta entre oponentes. Assim, o espaço regulamentar é uma espécie de 

intermediário das interações entre os participantes no jogo, onde o indivíduo 

atua com os colegas e adversários. Gréhaign et al. (2005) partilham a mesma 

linha de pensamento já que apontam os problemas relacionados com o espaço 

como uma das categorias de problemas nos desportos de equipa.  

O jogo desportivo coletivo é, assim, um processo organizado de 

cooperação, desenrolado em condições de oposição/luta com adversários, com 

o objetivo de desorganizar a cooperação destes com vista à obtenção da vitória 

(Teodorescu, 1984). Esta permanente relação de forças impõe mudanças 

constantes de comportamentos e atitudes, relacionadas com o objetivo do jogo 

e com as finalidades de cada fase (Garganta & Pinto, 1998). As modificações 

espácio-temporais entre os elementos das equipas em confronto são 

constantes durante o jogo, o que implica uma alta variabilidade de formas e 

transformações, que exigem uma utilização adequada dos recursos técnico-

táticos e no menor espaço de tempo possível (Antón García, 2002). Portanto, o 

problema primeiro que se coloca ao jogador é sempre de natureza tática, ou 

seja, o jogador deve saber primeiramente o que fazer - pensamento tático -, 

para logo resolver o problema de como fazer - técnica (Garganta & Pinto, 

1998). 
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Segundo Mahlo (1970), a análise da ação tática não tem por objetivo a 

ação concreta tomada isoladamente, mas antes a combinação significativa de 

diversos processos motores e psíquicos indispensáveis à solução dum 

problema decorrente da situação de jogo. Assim, a atividade em jogo 

representa a solução de inúmeros problemas que surgem com cada situação. 

Daí que o processo tático, enquanto processo intelectual de solução desses 

mesmos problemas, seja uma componente indissociável dessa atividade, logo 

a análise da ação tática deve ser em definitivo a análise da atividade em jogo. 

 O espaço, em função do desenvolvimento do jogo, contempla 

subespaços onde se desenrolam determinados comportamentos dos 

jogadores, devido à dinâmica do jogo, planeamentos estratégicos e táticos das 

equipas (Moreno, 1994). O autor (Op. Cit.) apresenta estes subespaços como 

uma espécie de zonas de organização coletiva (zonas favoráveis e 

desfavoráveis) e zonas individuais (espaço de interação próxima de cada 

jogador). Xesco Espar (1997) apresenta-nos dois conceitos distintos, mas 

referentes ao mesmo – macro espaço (âmbito de aplicação compreendido em 

toda a extensão do terreno de jogo) e micro espaço (âmbito de aplicação 

referido à orientação específica do duelo 1x1). 

 Como conclusão, quando uma equipa se encontra em posse de bola, a 

eficácia das suas ações individuais e coletivas para a persecução dos objetivos 

do ataque passa inevitavelmente pela criação e exploração de espaços livres. 

Do exposto facilmente se conclui que toda a dinâmica da execução técnico-

tática individual e coletiva é focalizada no elemento espaço. 

 

2.1.4. Tempo desportivo 

Moreno (1994) afirma que, após uma pesquisa à bibliografia existente 

sobre o tratamento e análise do tempo no desporto, encontrou poucos estudos 

e consequentemente poucas interpretações. Apesar disso, parece evidente que 

o tempo tem um grande significado na configuração e desenvolvimento da 
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ação de jogo, sendo apontado também, por Gréhaign et al. (2005), como uma 

das categorias de problemas dos jogos de equipa. 

 Igualmente como o espaço, o tempo integra o grupo de características 

estruturais dos diferentes desportos estando o desenvolvimento de todas as 

ações de jogo a ele associadas e é definido pelo regulamento (tempo de jogo, 

das partes, intervalos, etc.) (Moreno, 1994). Dentro do tempo regulamentado, 

associamos o momento de início e fim de jogo, duração de confrontos, divisão 

em partes, paragens, etc.. Na dinâmica de jogo os regulamentos também 

definem tempos para marcação de faltas ou execução de determinados gestos, 

tempo limite para uso da bola, determinado ritmo obrigatório penalizando as 

paragens, nomeadamente o jogo passivo no ataque. 

À semelhança do espaço não regulamentar, também existe um outro 

tempo que depende das circunstâncias e momentos de jogo e está relacionado 

com sequências rítmicas que parecem levantar a questão de momento 

oportuno (Antón García, 1997). Também Xesco Espar (1997) realça o 

momento exato de intervenção no 1x1 como um tempo micro, dentro do macro 

tempo que compreende toda a duração do jogo. De facto, dentro do tempo 

associado às ações de jogo, uma fração de segundo condiciona imediatamente 

o resultado de uma ação individual ou coletiva. O mesmo quer dizer que toda a 

estruturação dos deslocamentos e movimentos está associada a condições 

temporais (Moreno, 1994). Os mais simples gestos de coordenação tática 

estão relacionados com limites temporais de uma rápida execução, no 

entender de Juan de Díos (1997), e, por isso, a sua execução deve depender 

da velocidade das ações e do aperfeiçoamento da coordenação no tempo. 

Assim, o jogo de andebol apresenta uma dinâmica de ações que se 

caracteriza por tempos de jogo e de pausa e que são maiores ou menores em 

determinados aspetos, condicionados pelo ritmo de jogo de cada equipa e da 

resultante do confronto entre elas. 
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2.1.5. Comunicação 

A comunicação motora corresponde ao sistema de relações entre 

jogadores. 

Ao nível desportivo, é perceptível que a linguagem, enquanto 

comunicação verbal, tem um papel secundário no âmbito das condutas 

motoras durante o jogo desportivo e que essa mesma linguagem está sempre 

ao serviço da ação de jogo – “o aqui e agora”. De facto, a observação a olho nu 

permite perceber que à medida que o jogador cresce, fala cada vez menos, o 

que demonstra uma maior habilidade de comunicação dentro das ações de 

jogo, sem recurso à comunicação verbal (Moreno, 1994). 

Gréhaign et al. (2005) alertam para as questões relacionadas com a 

informação como sendo uma das categorias de problemas dos jogos de 

equipa, já que se relaciona com a incerteza que pode ser causada pelos 

colegas e/ou adversários. 

Cada desporto supõe uma forma de comunicação motora entre os 

indivíduos e manifesta-se num conjunto de regras que tornam possível a ação 

de jogo e, portanto, a participação no mesmo (Bayer, 1994; Moreno, 1994). O 

conceito de comunicação denota uma transmissão de mensagens, uma troca 

de informação, mas também um intercâmbio de significação, uma relação 

(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 06/08/2013). Uma possível 

justificação para os poucos estudos realizados neste âmbito poderá estar no 

facto de a comunicação motora se referir a atividades onde interagem 

simultaneamente vários participantes. Este aspeto dificulta sobremaneira a 

análise, já que é necessário estar constantemente a ajustar-se em função dos 

comportamentos de todos os intervenientes e da informação que seleciona, 

interpretando os sinais que aparecem e desaparecem instantaneamente no 

decorrer do jogo (Teodorescu, 1984).  

Nestas atividades a comunicação pode ser direta  - comunicação 

positiva (cooperação) e contra comunicação (oposição), ou indireta  – 

praxémica ou gestémica (Moreno, 1994).  
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A comunicação  direta  é uma interação que se efetua através de um 

passe, ocupação de um espaço ou pelos papéis que os jogadores 

desempenham no campo (jogador com bola e jogador sem bola), enquanto que 

a contra comunicação  é uma interação de oposição e dá-se sempre entre 

adversários (Moreno, 1994). Estes conceitos tornam possível associar os 

comportamentos dos jogadores e, desta forma, compor redes de comunicação 

e de contra comunicação, gerando diferentes forças (Gréhaign et al., 2005).  

Por outro lado, existe uma categoria de interações consideradas 

indiretas : os gestemes, que se articulam por gestos (levantar os dedos para 

marcar combinações) e os praxemes (o movimento de um jogador pode indiciar 

ou indicar determinado comportamento estratégico individual ou coletivo) e são 

as formas de “linguagem” mais significativas nos jogos desportivos de 

cooperação/oposição (Moreno, 1994).  

A eficácia da ação de jogo está relacionada com a facilidade de 

interpretação dos sinais por parte dos companheiros e a dificuldade de 

interpretação por parte dos adversários (Gréhaign et al., 2005; Moreno, 1994), 

aparecendo a comunicação com uma função de reduzir a incerteza entre 

companheiros e aumentá-la nos adversários.  

Resumindo, os jogadores estão constantemente, de forma voluntária ou 

involuntária, a emitir e receber sinais do conjunto de participantes e de si 

mesmo. A originalidade da comunicação reside no facto desta ser indissociável 

da ação de jogo. Todavia, um mesmo sinal pode ser associado a muitas 

mensagens diferentes, significando isto que a mesma situação de jogo não 

seja vivenciada por todos de igual forma. 

 

2.1.6. Tática/Estratégia 

A tática e estratégia dizem respeito ao comportamento do jogador em 

jogo, no qual têm incidência os restantes parâmetros que determinam a lógica 

interna do jogo (Álvaro et. al., 1995) e já referenciados anteriormente. 
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Sabemos que sempre que há confronto existe estratégia e que tática 

aparece sempre associada a estratégia (Oliveira, 2000). Estratégia é 

normalmente o plano teórico e procedimento geral para a resolução de uma 

situação, enquanto tática se refere à ação prática ou procedimento de 

resolução concreta da situação (Garganta, J. & Oliveira, J., 1997; Teodorescu, 

1984). 

Nos jogos desportivos, a tática representa a implicação da consciência 

no decorrer do jogo e na sua preparação. Para Teodorescu (1984, p. 31), a 

tática “é um meio através do qual uma equipa tenta valorizar as 

particularidades dos seus próprios jogadores, bem como outras qualidades 

acumuladas durante a preparação”. O papel da tática na obtenção da vitória 

cresce paralelamente ao valor das equipas em disputa, especialmente quando 

apresentam índices físicos, técnicos e psicológicos muito semelhantes 

(Teodorescu, 1984). Pressupõe a existência duma conceção unitária para o 

desenvolvimento do jogo, realizada através de ações individuais e coletivas 

organizadas com o objetivo de conseguir a vitória. Estes aspetos estão 

relacionados com a organização e contemplam, por exemplo, aceitar o projeto 

da equipa (Gréhaign et al., 2005). 

No entanto, para a concretização tática é necessária uma preparação 

técnica e física; e a interdependência da técnica com o raciocínio tático 

constitui o principal fator que concretiza as intenções táticas (Gréhaign et al., 

2005; Teodorescu, 1984).  

Na competição desportiva o sucesso será constituído na sua base pela 

capacidade para raciocinar, entendendo-se por raciocínio tático aquele que 

confere conteúdo tático aos procedimentos técnicos – está presente em 

qualquer ação e estará dependente da base de procedimentos técnicos, da 

experiência de jogo e da preparação adequada que possua cada jogador 

(Teodorescu, 1984). Isto significa que o jogador tem ao seu dispor um conjunto 

de ferramentas limitado para responder aos problemas do jogo (“skills” 

individuais ou coletivos) (Gréhaign et al., 2005). A tática trata de estabelecer as 

normas de intervenção relativamente a como atuar em cada momento, porquê 
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eleger uma ou outra forma de movimento; por exemplo, quando iniciar-se e 

finalizar-se uma ação determinada ou em que circunstância é mais 

aconselhável utilizar um meio técnico ou tático concreto (Antón García, 2002). 

Outra forma de aplicação será a coordenação das ações individuais de dois ou 

mais companheiros, numa fase de jogo, com o mesmo objetivo que a anterior, 

mas denominada por Teodorescu (1984) de combinação tática – situação pré-

planeada com vista ao confronto previsto com o adversário. Usando outra 

terminologia, os meios táticos coletivos  representam os conteúdos de 

colaboração que resultam da interação das ações individuais entre dois 

jogadores como mínimo (Antón Garcia, 1998). Para que os companheiros 

evitem e contrariem as ações destrutivas do adversário é necessário que 

coordenem reciprocamente as ações individuais, de acordo com princípios e 

regras. De facto, cada jogador deve ser capaz de agir (soluções táticas 

individuais) no projeto coletivo e vice-versa (Garganta; & Oliveira;, 1997). Antón 

García (2002)  partilha o mesmo pensamento ao referir  que a preparação 

tática deve abordar-se desde uma perspetiva sistémica, isto é, em termos de 

ligações entre os elementos que formam parte dela, de ordem de relações, 

sem perder em nenhum momento a visão global do conjunto. Arriscar-nos-

emos a afirmar que a observação dos comportamentos em jogo também 

deverá procurar assentar na mesma premissa, mesmo sabendo de antemão 

que por muitas relações que avaliemos nunca estarão todas consideradas - 

será sempre uma aproximação à realidade. Aliás, compreender e identificar 

situações específicas implica conceber o que é a ecologia do jogo (o que 

distingue o jogo de andebol de outro qualquer), entendendo-o como um 

sistema dinâmico e complexo (Araújo & Volossovitch, 2005). As condutas 

motoras devem, assim, ser entendidas como o comportamento dos indivíduos, 

portador de significações, ou seja, de organização significativa (Moreno, 1994). 

Resumindo, a tática está associada ao plano biorelacional constituindo a 

lógica de atuação do jogador, do grupo de jogadores e da equipa no seu 

conjunto (Antón Garcia, 1998; Moreno, 1994). Daqui se depreende que o 

comportamento tático terá como objetivo encontrar soluções para a resolução 

prática dos distintos problemas que surgem no jogo, separando o essencial 
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daquilo que é acessório e fazer tudo isto num tempo breve (Mahlo, 1970). O 

autor (Op. Cit.) convida-nos a um olhar atento sobre a aplicação da teoria de 

processamento da informação ao processo de tomada de decisão levantando 

desde logo a questão: como tem o jogador tempo para desenvolver todos os 

passos cada vez que toma uma decisão? Esta questão poderá ser solucionada 

facilmente, segundo ele, através da automatização das situações vivenciadas. 

Mas, e se a situação mudar? Como cria o jogador resoluções novas? É 

importante que se entenda que a resolução não está dentro da cabeça do 

jogador, mas antes onde está a sua cabeça, isto é, no envolvimento do jogo e 

na interação que se estabelece entre jogador e esse mesmo envolvimento. 

Para isso, é necessário explorar a informação de cada situação de jogo (Araújo 

& Volossovitch, 2005; Pinaud & Díez (2009)). O comportamento tático do 

jogador é consequência de um programa neural sequenciado e complexo que 

reclama processos cognitivos, percetivos, decisionais, executivos e volitivos 

(Antón García, 2002; Mahlo, 1970; Pinaud & Díez, 2009). Para isso, e segundo 

Mahlo (1970), o jogador deverá ser capaz de:  

1) percecionar e analisar a situação (o seu resultado é o conhecimento 

da situação); 

2) encontrar a solução mental do problema (o seu resultado é a 

representação duma tentativa); 

3) expor a solução motora do problema (o seu resultado é a solução 

prática). 

Para o mesmo autor (Op. Cit.), estas três fases representam uma 

sucessão de tentativas em estreita interdependência. No entanto, se essa 

sucessão ocorresse por fases independentes, o jogador não começaria a 

mover-se antes de ter reconhecido a situação e tomado uma decisão. Ora, na 

prática, o jogador tem uma atividade motora quase ininterrupta e é em 

movimento que o jogador perceciona, analisa a situação e cria a solução 

mental do problema, modificando continuamente a atividade motora realizada. 

Em suma, se a perceção, análise da situação e o pensamento param durante a 

ação motora, poderão ocorrer erros táticos em caso de mudança súbita da 
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situação. Para Pinaud & Díez (2009), das três fases de “conduta tática” – ver, 

decidir e executar, a primeira é a de maior peso, chegando mesmo a afirmar 

que “aprender a jogar é, antes de tudo, aprender a captar informação e 

processá-la” (Pinaud & Díez, 2009, p. 17). Nesta linha, Gréhaign et al. (2005) 

alertam para o princípio fundamental da regulação durante a atividade – o 

processo de regulação da informação faz uso da informação para modificar o 

sistema; e apresentam cinco tipos de atividades para caracterizar este 

processo: 

1) captação de informação: traduzir as ações em formas conceptuais 

de observação do fenómeno real (perceção); 

2) atividade prospetiva: construir esquemas prováveis, possíveis ou 

desejados acerca do futuro (planeamento); 

3) decisão: traduzir intenções ou aspirações em ação real 

(programação); 

4) execução: transformar o sistema através de ações voluntárias e 

coordenadas; 

5) controlo: recolher informação acerca dos resultados das ações de 

forma a prosseguir ou alterar a ação corrente ou subsequente 

(regulação). 

O comportamento finalizado pode ter múltiplas formas que divergem 

entre si pelo nível de consciência que podem cobrir, ou seja, pela natureza da 

situação mental que comportam e dependem do grau de complexidade da ação 

(Mahlo, 1970).  

A tomada de decisão acontece na esfera da ação (Pinaud & Díez, 2009); 

portanto o jogador perito é o que joga “bem”, o que é diferente de verbalizar 

“bem”, porque verbalizar está associado ao que é consciente e refletido, 

enquanto jogar está associado ao não consciente (automatizado) e intuitivo 

(Araújo & Volossovitch, 2005). Existem inúmeros aspetos individuais 

relacionados com a tomada de decisão, entre os quais podemos referir o 

conhecimento tático, estratégia individual, localização e postura do jogador, 

relação de forças e rede de competências (Gréhaign et al., 2005). 
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Partindo do princípio que jogar “bem” significa antes de mais decidir 

“bem” no decurso da competição, é fundamental entender como decidem os 

jogadores peritos. O ponto de partida para responder à questão de base é 

observar o desempenho dos jogadores enquanto procuram resolver as 

situações com que se deparam no jogo (Araújo & Volossovitch, 2005).  

Mahlo (1970) afirma que é o grau de adequação de cada uma das ações 

no seio da atividade coletiva global que caracteriza o nível tático de um jogador 

e em definitivo de uma equipa. As configurações do jogo devem ser entendidas 

como microestados determinados pela posiçao dos jogadores e da bola na 

superfície de jogo em relação com as respetivas localizações, orientações, e 

velocidades de deslocamento, pois esta é a forma mais aproximada de 

descrever a realidade do jogo (Gréhaign et al., 2005). 

Do exposto até ao momento se depreende que os desportos possuem 

caraterísticas próprias, definidas pelos regulamentos, pelo espaço de 

intervenção e pela ação que não dependem do comportamento do jogador, 

mas estão sempre presentes nesses mesmos comportamentos, 

condicionando-o em grande medida (Moreno, 1994). No entanto, o jogador tem 

liberdade de eleger o caminho a seguir, dentro das possibilidades das 

diferentes estruturas (Bayer, 1994; Moreno, 1994).  

No jogo desportivo coletivo os jogadores estão agrupados em duas 

equipas, numa relação adversa, que se caracteriza pela disputa da bola de 

acordo com as regras pré-estabelecidas com vista à obtenção da vitória 

(Gréhaign et al., 2005; Teodorescu, 1984). Para o desenvolvimento do jogo, os 

jogadores executam ações técnico-táticas individuais e coletivas, denominadas 

por ações de jogo, em condições correlativas, isto é, colaboração entre os 

companheiros e adversidade com os jogadores da equipa contrária e têm um 

carácter específico em cada jogo desportivo, constituindo o seu conteúdo 

(Moreno, 1994; Teodorescu, 1984).  

Para Gréhaign et al. (2005), e de uma perspetiva sistémica, o jogo 

apresenta dois níveis de organização principais – do jogo, visto através da 
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correlação de forças; e da equipa, relacionado com as redes de comunicação. 

Na realidade, o nível de organização do jogo, ou relação global de oposição, 

contempla relações parciais de oposição - envolvem em determinados 

momentos apenas alguns jogadores em concreto. Se observarmos a um nível 

micro um companheiro e o seu opositor, aparece aquilo a que se chama nível 

primário de organização. Assim, as relações de forças podem ser vistas 

envolvendo o conjunto das duas equipas, dois sub-grupos ou eventualmente 

dois que jogam em oposição. A contínua oposição influencia as possibilidades 

de ação individuais e de relacionamento mais setorial e/ou coletivos. Estas 

relações de oposição em constante interligação constituem o contexto do jogo 

(Gréhaign et al., 2005).  

As situações do jogo de andebol são específicas, uma vez que as regras 

da modalidade proporcionam um modo singular de relacionamento entre 

colegas e adversários, conforme abordamos no ponto do regulamento. Embora 

existam elementos estruturais estáveis (bola, campo, nº de jogadores, etc.) e 

situações com maior previsibilidade (por vezes chamadas invariantes, tais 

como situações de reposição após golo, livres de 9m), as características mais 

aliciantes do contexto são a instabilidade e a incerteza (Araújo & Volossovitch, 

2005). Sendo a interação dos jogadores em campo não aleatória, mas em 

função dos objetivos antagonistas das duas equipas, é o objetivo da equipa 

que confere intencionalidade às ações dos jogadores, ou seja, os jogadores 

competem e colaboram em função de constrangimentos intencionais (Araújo & 

Volossovitch, 2005).  

A unidade básica e fundamental de todas as ações possíveis no 

desenvolvimentos da ação de jogo e que possibilita a comunicação e 

comportamentos estratégicos que ultrapassam a decisão individual é o dois 

contra dois (Antón Garcia, 1998; Antón García, 2002; Bayer, 1994; Gréhaign et 

al., 2005). Em contraposição, Moreno (1994) apresenta o três contra três como 

a unidade básica, a partir da qual é possível operar transformações, sem, no 

entanto, suportar conceptualmente esta ideia.  
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Para facilitar a análise do jogo é frequente simplificar a sua estrutura 

complexa, reduzindo-a a “fases” em função da posse da bola (Araújo & 

Volossovitch, 2005). A interação entre os diferentes componentes do jogo 

muda irreversivelmente ao longo do tempo, o que faz do jogo um sistema 

dinâmico longe do equilíbrio (Gréhaign et al., 2005). Surgem então duas fases 

distintas, ligadas entre si: ataque e defesa. Bayer (1994) realiza a sua análise a 

partir dos conceitos de ataque-defesa, sendo o comportamento do jogador  

influenciado de acordo com as situações em que a sua equipa se encontre com 

ou sem a bola, ou seja, nas fases de ataque e defesa  respetivamente. A 

situação tática em que a equipa se encontra em posse de bola e cria 

possibilidades de obter golo, através das ações ofensivas designa-se de 

ataque, ao passo que quando uma equipa luta para entrar na posse da bola, 

sem cometer infrações e sem permitir que o adversário obtenha o golo 

designa-se defesa (Teodorescu, 1984). Gréhaign et al. (2005) afirmam que é  

necessário diferenciar os termos ataque/ofensivo e defesa/defensivo, 

atentando para o facto de o aspeto ofensivo do ataque ser marcar golos ou 

rematar, enquanto o aspeto defensivo é a conservação da posse de bola. Por 

outro lado, o aspeto ofensivo da defesa será a conquista da bola enquanto a 

defesa da baliza é o aspeto defensivo. É sobre estas fases invariantes do jogo 

que se irá delimitar o quadro estrutural no qual cada jogador poderá 

desenvolver as suas intenções. Assim, a lógica interna gera princípios 

operacionais que o jogador deverá compreender e incorporar para criar e gerir 

as suas ações. Bayer (1994, p. 145) define estes princípios como “as 

operações necessárias para tratar uma ou várias categorias de situações” e 

afirma que estruturam as intenções táticas e as ações motoras, evidenciando-

se no jogo sem ordem hierárquica. No entanto, estes princípios não fornecem 

meios para realizar as ações, devendo ser completados por regras de ação que 

efetivam a execução dos mesmos. As regras de ação são o conjunto de regras 

que permitem alcançar soluções de um problema ou decidir se esse mesmo 

problema é irresolúvel. O comportamento estratégico de todos os jogadores 

dos desportos de equipa terá então três princípios fundamentais, e em 

oposição entre o ataque (conservar a bola, progredir para a baliza contrária e 
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procurar marcar golo) e a defesa (recuperar a bola, evitar a progressão e evitar 

o golo) (Antón Garcia, 1998; Antón García, 2002; Bayer, 1994). Daqui nascem 

as diferentes possibilidades de comportamento estratégico do jogador (passar, 

intercetar, colocar-se em posição, pedir a bola, etc) e os diferentes papéis de 

jogador com bola , jogador companheiro sem bola  e jogador da equipa 

sem bola.  Não se entendam estes comportamentos como modelos de 

execução técnica, conforme tinhamos abordado no ponto sobre técnica e 

modelos de execução. Integrado na estrutura do jogo, há os já referenciados 

gestemas e praxemas que dependem do “aqui e agora”, característico de cada 

situação concreta - uma equipa pode ter de antemão definidos gestos/códigos 

para situações concretas de jogo, mas nunca poderá determinar de forma 

exata o conjunto de circunstâncias em que os poderá colocar em prática, já que 

não há duas situações de jogo iguais (Moreno, 1994).  

Duas noções estão na base do processo de análise do jogo: 1) 

configuração do jogo, alterada constantemente pela relação de oposição e 2) 

situações potenciais que um jogador ou equipa utilizam para tirar vantagem. 

Um bom jogador deve procurar influenciar a evolução da configuração do jogo 

exercendo pressão no jogo, de forma a que esta configuração lhe dê vantagem 

(Gréhaign et al., 2005), distinguindo-se dos demais pela forma como interage 

em campo (Araújo & Volossovitch, 2005).  

Vimos até ao momento que a análise do desenvolvimento das ações de 

jogo dos desportos é possível, desde diferentes pontos de vista e que nos 

coloca, por vezes, na aparente situação de estarmos a falar de coisas distintas, 

quando resulta evidente que o jogo  é único em cada modalidade. Percebemos, 

ainda, que os desportos têm características próprias configuradas pela 

estrutura que determina a sua lógica interna e que não dependem das 

características pessoais dos jogadores que o pratica. Por isso, a análise do 

desenvolvimento das ações de jogo deve fazer-se a partir da estrutura que 

determina a sua lógica de funcionamento. O indivíduo elegirá um tipo de 

comportamento, e terá que adequar a dinâmica de ação às peculiaridades do 

desporto em causa,  isto é, em função das circunstâncias que podem gerar os 
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papéis que pode adquirir, do regulamento, dos companheiros, adversários e da 

situação ou contexto.  

 

2.2. Objetivos, Princípios e Intenções Táticas  

Um sistema de jogo  representa a forma de organização geral em 

termos de estrutura das ações dos jogadores, ao nível da posição e 

funcionamento, no ataque e na defesa, assente em princípios de circulação e 

colaboração no seio de um dispositivo estabelecido (Teodorescu, 1984).  

Podemos definir objetivo  como um alvo, propósito ou fim a alcançar 

(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 06/08/2013). Neste sentido, o jogo 

de andebol terá como objetivo a obtenção da vitória através das interações 

individuais entre companheiros frente aos adversários, como fica bem visível 

na regra 9:3 do jogo “a equipa que marca mais golos é declarada vencedora”. 

Decorrente deste objetivo, aparecem naturalmente e em confrontação os 

momentos de posse de bola e não posse de bola, que, pela sua estrutura 

funcional distinta, terão, na sua base, objetivos distintos. Assim, e face ao 

objetivo geral do jogo anteriormente exposto, facilmente se depreende que o 

objetivo fundamental do comportamento tático dos jogadores e da equipa é 

encontrar soluções para resolver de forma prática os problemas que aparecem 

na competição, procurando alcançar o golo quando a equipa tem a bola 

(objetivo geral do jogo de ataque) e evitar o golo quando não a tem (objetivo 

geral do jogo de defesa) (Antón Garcia, 1998; Antón García, 2002). Destes 

objetivos gerais para o ataque e para a defesa aparecerão naturalmente outros 

objetivos (específicos), que pela natureza do jogo aparecerão em confrontação 

permanente. Assim, enquanto a equipa em posse procurará 1) construir ações 

ofensivas; 2) criar situações de finalização próximas à baliza contrária; e 3) 

concluir as ações de ataque com êxito; a defesa tentará 1) impedir a 

construção das ações ofensivas; 2) anular, evitar ou atrasar a criação de 

situações atacantes de finalização próximas à baliza; e 3) impedir ou dificultar a 

finalização com êxito (Antón Garcia, 1998; Antón García, 2002). 
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Quando buscamos respostas na literatura de outros desporto, 

nomeadamente no futebol, os objetivos do ataque são a progressão, 

finalização e manutenção da posse de bola, enquanto os da defesa são a 

cobertura, defesa da baliza e a recuperação de bola (Ramos (2009) e Garganta 

& Pinto (1998)),. Já os aspetos referidos anteriormente por Antón Garcia 

(1998); (2002) como objetivos específicos do ataque e da defesa no andebol 

coincidem com as fases de ataque e defesa enunciadas para o futebol. Daqui 

se pode  inferir que existe uma terminologia diferente de acordo com os autores 

e modalidades, embora haja também semelhanças; aliás os vários autores  

coincidem em termos de conteúdos. 

Conforme sustentamos até ao momento, através dos diversos autores já 

consultados, duas situações chave suscitam o aparecimento dos princípios 

relativos ao objetivo do jogo: a posse da bola pela equipa, que define uma 

condição de atacante, enquanto a não posse da bola define uma condição de 

defensor (Bayer (1994).  

Para que as equipas atinjam o objetivo do jogo é necessário então que 

utilizem procedimentos técnicos específicos, para o ataque e para a defesa, e 

que esses procedimentos sejam utilizados de forma eficiente, o que leva à sua 

organização e estruturação sob a forma de ações individuais e coletivas. Esta 

organização racional do jogo é feita através daquilo a que Teodorescu (1984) 

designa de conteúdo da tática, ou seja, os elementos fundamentais da tática 

nos jogos desportivos, e que são as fases, princípios, fatores e formas, tanto do 

ataque como da defesa. Antón Garcia (1998) e Bayer (1994) apresentam uma 

perspetiva similar, referindo que há um conjunto de princípios importantes para 

a determinação da conduta do jogador e que é sob o suporte desses princípios 

de jogo, presentes em todos os desportos, que se desenvolvem todas as ações 

individuais e coletivas. O segundo autor chega mesmo a afirmar que são leis 

essenciais que sustentam, tanto no ataque como na defesa, as relações dos 

indivíduos dentro da equipa e as relações entre as duas equipas durante o 

jogo. Desta forma, os princípios constituem regras gerais de base em virtude 

das quais os jogadores coordenam a sua ação individualmente e coletivamente 
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ao longo de uma fase de ataque ou defesa (Teodorescu, 1984). Bayer (1994) 

define-os como princípios operacionais e acrescenta que apresentam um traço 

característico: poder ser aplicados, adquiridos ou interpretados de uma maneira 

idêntica por todos. Assim, este denominador comum – princípios operacionais 

– vai permitir a cada jogador atuar a partir das mesmas bases e facilitar a sua 

integração nas estruturas de ataque e defesa (Teodorescu, 1984). Estes 

princípios não são adquiridos em forma de progressão; devem ser acentuados 

em função das fraquezas, inexistência ou desrespeito de uns face a outros, de 

acordo com as possibilidades de compreensão e as necessidades decorrentes 

dos próprios problemas vivenciados (Bayer, 1994).  

Existem alguns princípios  que emergem da relação de forças nos jogos 

de invasão, enquanto outros estão relacionados com a rede de competências 

da equipa. No entanto, tanto uns como outros servem o propósito de derrotar o 

adversário com vista à obtenção da vitória (Gréhaign et al., 2005). Podemos 

definir princípio como uma origem ou causa primária, uma frase que exprime 

uma conduta ou tipo de comportamento ou ainda aquilo que regula o 

comportamento ou ação de alguém (Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, 06/08/2013; Dicionário Priberam da Língua Portuguesa).  

Assente na dialética ataque-defesa, Bayer (1994) e Antón Garcia (1998); 

(2002) apresentam os princípios gerais de acordo com o quadro abaixo. 

Quadro 1: Princípios gerais dos jogos desportivos coletivos – Bayer (1994) e Antón Garcia 
(1998) 

Ataque  Defesa 

Conservação da bola Recuperação da bola 

Progressão dos jogadores e bola para a 

baliza adversária 

Impedir a progressão dos jogadores e da 

bola para a própria baliza 

Ataque a baliza adversária – obter golo Proteção da baliza e campo próprios 

 

Ramos (2009) e Garganta & Pinto (1998) apresentam como princípios 

gerais do jogo de futebol: 

- Não permitir inferioridade numérica; 
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- Evitar igualdade numérica; 

- Procurar criar superioridade numérica. 

Já Teodorescu (1984) apresenta os princípios gerais com algumas 

diferenças, conforme se expõe no quadro 2. 

Quadro 2: Princípios gerais dos jogos desportivos - Teodorescu (1984) 

Ataque  Defesa 

Ataque da baliza adversária Defesa da baliza 

Manutenção da posse de bola Entrar na posse da bola 

Adaptação do ataque à especificidade da 

defesa adversária e particularidades dos 

próprios jogadores 

Adaptação da defesa à especificidade do 

ataque adversário e próprio 

 Entreajuda (ajuda recíproca) 

Obrigar os defesas a cometer erros e tirar 

proveito deles 

Obrigar os adversários a cometer erros e 

tirar partido destes 

 

Da análise das ideias dos autores, apresentados anteriormente, 

pudemos perceber que os princípios gerais do jogo surgem da interpretação 

dos objetivos de jogo definido pelo regulamento. Destes nasce um outro 

conjunto de princípios, os específicos, e que determinam detalhadamente a 

atuação do jogador e facilitam a organização racional da equipa, derivando da 

necessidade de colaboração com os companheiros para a superação dos 

adversários (Antón Garcia, 1998).  

Os objetivos referidos anteriormente estabelecem princípios gerais e 

específicos  que orientam a conduta do jogador e as suas intenções táticas ; a 

interação destas intenções promove o aparecimento de meios táticos  de 

distinta complexidade (Antón Garcia, 1998; Antón García, 2002). 

Todo o jogador no terreno de jogo possui intenções individuais que se 

designam intenções táticas (Bayer, 1994). Assim, o jogador reage 

intencionalmente para tentar modificar a evolução de cada situação 

favoravelmente. A reação visível do exterior (comportamento), que é a 

expressão da intenção manifestada, é pessoal e subjetiva (conduta), isto é, 

submetida às significações e à importância dada aos elementos do jogo, 
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associadas às experiências passadas de cada um. Antón Garcia (1998) reforça 

a ideia quando diz que as intenções táticas são a manifestação prática das 

condutas e o comportamento tático do jogador. Um aspeto importante é que a 

intencionalidade está inserida numa dimensão temporal – o momento vivido 

presentemente ligado ao momento anterior (Bayer, 1994).  

Podemos definir intenção como o resultado da vontade depois de admitir 

uma ideia como projeto, ou ainda como um desígnio ou propósito, o que está 

planeado ou se pretende alcançar (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 

06/08/2013). 

Toda a intenção tática se integra dentro de uma organização coletiva, 

conforme referimos anteriormente e que constitui o referencial comum de todos 

os jogadores, havendo uma complementaridade entre as diferentes intenções 

táticas desenvolvidas por cada jogador(Antón Garcia, 1998). Aliás, Bayer 

(1994) argumenta que as diferentes intenções táticas individuais completam-se 

e articulam-se umas com as outras no funcionamento da estrutura coletiva, ou 

seja, nos sistemas de jogo. Assim, ao manifestar uma intenção tática, através 

do comportamento em jogo, o jogador deverá adaptar-se às diferentes 

intenções e comportamentos dos seus companheiros de equipa. Jogar em 

conjunto pressupõe a existência de um referencial comum, uma organização 

coletiva que permita que cada um se oriente, situe e comunique com os demais 

(respeito pelos princípios de jogo).  

A análise das intenções táticas pode ser realizada de acordo com as 

distintas funções reconhecidas dentro do jogo: atacante com bola, atacante 

sem bola, defensor do atacante com bola e defensor do atacante sem bola. De 

fato, já verificamos, no ponto em que falamos da técnica ou modelos de 

execução, que vários autores afirmam que não se pode desligar o elemento 

técnico da sua relação e adaptação com a situação tática (Bayer, 1994; 

Teodorescu, 1984).  

De seguida iremos debruçar-nos sobre o estudo das diferentes 

intenções táticas no ataque que se podem apresentar sobre distintas formas, 
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em função da posse ou não da bola (Antón Garcia, 1998; Bayer, 1994), uma 

vez que é nessa fase de jogo que se centrará a nossa análise e estudo 

(Quadro 3). 

Se analisarmos com atenção o quadro abaixo verificamos que as 

diferentes intenções estão associadas aos princípios de ataque. Passar e 

desmarcar-se/pedir a bola em apoio  são intenções associadas ao princípio 

da conservação da bola, enquanto desmarcar-se/pedir a bola em rotura  e 

fintar  estão associadas ao princípio de progredir para a baliza adversária. Já 

rematar  está associado ao princípio de marcar golo. 

Quadro 3: Intenções táticas do atacante com e sem bola – Bayer (1994) e Antón Garcia (1998) 

Portador  da bola  Não Portador  da bola  

Rematar num espaço eficaz Desmarcar-se oferecendo-se como apoio 

Mobilizar (através de fixação) oponente(s) Mobilizar oponente direto 

Relacionar-se com os companheiros através de passe Bloquear ou ajuda corporal direta 

Desequilibrar o adversário através de finta  

Bloquear ou ajuda corporal direta  

Aproveitar a ajuda direta dos companheiros  

 

 A desmarcação é uma intenção tática fundamental e significa, para o 

portador da bola, libertar-se do adversário que o marca e para o companheiro 

não portador, situar-se no terreno de maneira a tornar possível a circulação de 

bola, saindo de zonas de possíveis interceções por parte dos adversários, para 

conservar a sua posse ou marcar golo (Bayer, 1994). No passe, o não portador 

deverá tornar claro, ao portador, quando e onde quer a bola, comportamento 

definido como “pedir” a bola ou “chamada de bola”. Bayer (1994) acrescenta 

que o passador deverá estar ao serviço do receptor, passando a bola com 

qualidade. 

A proteção da bola é uma intenção fundamental que deve estar sempre 

presente para que todas as outras se possam desenrolar - é fator essencial no 

jogo um contra um e deverá implicar que a bola seja jogada do lado mais 

afastado do adversário (Antón Garcia, 1998; Bayer, 1994). 
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 A noção de ajuda também está inerente às funções do atacante sem 

bola, pois visa facilitar a circulação da bola, enriquecendo as possibilidades de 

ação do jogador. A noção de ajuda no ataque pode ser vista sob diversas 

formas (Bayer, 1994): fazer um bom passe facilita o trabalho do companheiro; 

fazer uma boa desmarcação permite ao passador dar a bola em melhores 

condições; partir para o lado oposto ao companheiro pode abrir espaço para 

ele por arrastamento do defensor ajudante; driblar ou atrair um ou mais 

adversários pode libertar espaços para alguns dos companheiros; bloquear ou 

realizar uma cortina através do uso do corpo Bayer (1994).  

 Xesco Espar (1997) apresenta uma divisão semelhante em jogador com 

bola e sem bola, mas acrescenta uma subdivisão – benefício próprio (pedir a 

bola/rematar/fintar) e benefício do companheiro (ajudar/fixar/passar). 

Na adequação espácio-temporal das intenções anteriormente 

referenciadas nascem os distintos meios táticos grupais (Antón Garcia, 1998) - 

“padrões de deslocamentos e movimentos coordenados entre grupos de 

jogadores para responder às necessidades do jogo (…)” (Antón García, 2002, 

p. 59). Na maior parte dos casos, os meios realizam-se numa relação aberta, 

em função da situação ou reação dos defensores. Os meios táticos dividem-se 

em diferentes grupos; de forma resumida: situações de assimetria ou meios 

elementares, meios táticos simples (onde se inserem circulação de bola e de 

jogadores), meios táticos básicos (passa e vai, penetrações sucessivas, 

cruzamentos, cortinas, ecrãs, bloqueios e permutas) e ainda os meios 

complexos (Antón Garcia, 1998).  

Centraremos a nossa análise nos meios táticos básicos, por serem as 

estruturas de colaboração funcional entre dois jogadores, como mínimo, e que 

correspondem à resolução de problemas mais frequentes em jogo, pois têm 

como objetivo a criação de superioridade numérica e/ou vantagem posicional. 

 

2.3. O pivô no jogo de ataque em sistema  

A base do jogo de ataque no andebol passa por criar e/ou aproveitar 

uma vantagem numérica ou posicional numa determinada zona do campo, 
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vantagem tradicionalmente chamada de superioridade numérica. Podemos 

definir ataque em sistema como um encadeamento de ações ofensivas  que 

têm início quando todos os jogadores se encontram posicionados no ataque e 

que termina de forma normal, justificada ou não justificada.  

No andebol, durante esta fase de ataque, os jogadores estão 

distribuídos em diferentes espaços, denominados de postos específicos 

ofensivos. Os nomes utilizados são: guarda-redes, lateral esquerdo e direito, 

central, ponta esquerda e direita e pivô .  

O pivô  tem um papel decisivo na criação e otimização de superioridade 

ofensiva através dos meios táticos e da inteligência nas decisões durante os 

momentos do jogo (Freitas, 2004; Santos, 1999; Sobrino, 2011; Tavares & 

Arraya, 2012). O posto específico de pivô, aliado ao de guarda-redes, é o posto 

de maior especialização no jogo de andebol, apesar de não lhe ser dado a 

devida importância (Equisoan, 2000). 

Os elementos que caracterizam/condicionam a ação de jogo do pivô são 

o regulamento, companheiros, adversários, espaço, tempo, resultado, estados 

de ânimo, entre outros, conforme evidenciámos no capítulo anterior, através da 

opinião e análise de diversos autores. Sobrino (2011) acrescenta, ainda, o 

momento de atuação, lugar e tempo em conjugação com a equipa, além dos 

desejos individuais e do treinador. 

 

2.3.1. Caracterização do posto específico de pivô  

O pivô é “um eixo de uma peça ou dispositivo” (Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa, 20/02/2013), dando a ideia de um ponto de apoio à volta 

do qual o jogo se desenrola. A área de intervenção do pivô é uma zona ampla, 

entre a linha de seis metros e os dez metros, sendo o jogador com maior 

espaço potencial de intervenção (variando de acordo com o sistema defensivo). 

As trajetórias e deslocamentos poderão ser efetuados no sentido da bola ou 

contrário à circulação (Sobrino, 2011). O mesmo autor refere algumas 
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particularidades do jogo do pivô, como: olhar sempre dirigido para a bola, que 

obriga a jogar “de costas” para a baliza, dificuldade acrescida na conquista de 

linhas de passe, devido ao contacto quase constante com os adversários, 

ações técnicas com a máxima dificuldade e em constante desequilíbrio (com 

grande pressão ao nível do espaço e do tempo de atuação), devido à 

proximidade da linha 6m, obrigado a ser inteligente, a percecionar e a antecipar 

respostas com altos índices de concentração. Equisoan (2000)  também faz 

notar a predominância do jogo em posição de costas para a baliza, já que o 

pivô deve estar permanentemente em contacto visual com a bola. Portanto, o 

posicionamento do pivô coloca em evidência condições únicas de atuação 

relativamente aos restantes jogadores, já que se encontra quase sempre 

sujeito a uma marcação próxima e atenção especial (Freitas, 2004; Sobrino, 

2011). A simples presença numa zona ou outra do campo, os seus 

deslocamentos, bem como a posição corporal colocam em movimento os 

defensores (Sobrino, 2011). Acrescem ainda problemas de orientação, já que 

não consegue receber a bola ao mesmo tempo que vê a baliza. Assim, ao 

receber deve procurar orientar-se para a baliza, com a maior verticalidade 

possível, devendo, como os opositores estão próximos, proteger bem a bola, 

ter um grande controlo do equilíbrio, pois as receções e remates serão 

realizados em situações de desequilíbrio (Petitgirard, 2009). De facto, já Juan 

de Díos (2002) encontrou diferenças estatisticamente significativas para a 

evolução da altura e peso neste posto específico de 1974 a 1988 (+6,4 cm e 

+9,5 kg, respetivamente). Estes dados reforçavam já na altura a tendência de 

seleção de pivôs, por parte dos treinadores, com maior capacidade para a luta 

e para as características do posto específico, apontadas anteriormente. 

 Os principais objetivos do jogo do pivô são: 

- Oferecer e possibilitar superioridades numéricas, quebrando flutuações 

defensivas e dando opções ao portador para eleger o melhor sentido de 

jogo (Antón Garcia, 1998; Freitas, 2004; Sobrino, 2011; Tavares & 

Arraya, 2012); 
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- Criar espaços livres na defesa, facilitando penetrações aos seis metros, 

através de deslocamentos ou bloqueios (Antón Garcia, 1998; Sobrino, 

2011; Tavares & Arraya, 2012); 

- Conseguir situações favoráveis para receber a bola e finalizar (Antón 

Garcia, 1998; Freitas, 2004; Tavares & Arraya, 2012); 

- Ganhar vantagem posicional através de desmarcações, perturbando as 

defesas, tendo assim um papel decisivo na qualidade das ações do 

ataque das suas equipas (Freitas, 2004; Sobrino, 2011; Tavares & 

Arraya, 2012). 

- Distribuir o jogo iniciando as ações ofensivas através de mudanças de 

ritmo e dos seus deslocamentos (Antón Garcia, 1998). 

- Oferecer a continuidade de jogo quando um jogador da primeira linha 

entra aos seis metros, apoiando o jogador em posse de bola (Antón 

Garcia, 1998). 

 Do anteriormente exposto, depreende-se que as funções principais do 

pivô são: jogar em coordenação com companheiros através de bloqueios, 

ecrãs, cruzamentos e servir de ponto de apoio (Freitas, 2004; Petitgirard, 1998, 

1999; Petitgirard, 2009; Sobrino, 2011; Tavares & Arraya, 2012), conquistar 

posição sobre defensores, favorecendo receções e linhas de passe e atrasar 

deslocamentos defensivos laterais e frontais e ainda a capacidade de remate 

entre dois jogadores (Tavares & Arraya, 2012). Para que o pivô execute estas 

ações, necessita dominar os seguintes elementos técnicos: adotar posição 

básica, orientar o corpo, deslocar-se, receber, adaptar, manusear e passar a 

bola (Freitas, 2004; Sobrino, 2011), rotações, mudanças de ritmo (Sobrino, 

2011), jogo corporal 1x1, troca de mãos durante o ciclo de passos e a 

variedade de remates (Tavares & Arraya, 2012). Equisoan (2000) apresenta 

como qualidades técnicas básicas os deslocamentos, posições, situações, 

receções, fintas, remates e drible. 

Relativamente às bases táticas da ação do pivô podemos referir o tempo 

de ação/momento de intervenção, os bloqueios em qualquer espaço e linha 

atacante, as desmarcações permanentes, as fintas com oposição, bem como o 

1x1 e as linhas de passe (Tavares & Arraya, 2012). Equisoan (2000) refere as 
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desmarcações, coordenações na 1ª linha defensiva, coordenações entre 

linhas, trajetórias e mudanças de direção como aspetos táticos fundamentais 

deste posto específico. É importante que o pivô facilite a ação do companheiro 

e desenvolva ações nos espaços livres, jogando nos espaços reduzidos e 

sujeito a marcação de proximidade (Teixeira, 1997). 

O domínio do espaço deverá permitir ao jogador pivô a colocação 

adequada no terreno de jogo, bem como a correta perceção do espaço livre a 

cada momento, para poder explorá-los e causar incerteza constante ao 

adversário (Sobrino, 2011). Aliás, Equisoan (2000) afirma que, apesar de ser o 

posto específico com maior espaço de jogo, tem o limite de espaço definido 

pela área de seis metros e que o jogo nesse espaço, por ser em grande 

proximidade de defensores, obriga a ações técnicas de máxima dificuldade, em 

constante desequilíbrio e mudanças de situação e posições contínuas.  

Há ainda a destacar que as principais características físicas e 

psicológicas associadas a este posto específico (apesar de não ser esse o foco 

deste estudo) são: a resistência, velocidade, potência, flexibilidade, força, 

coordenação e equilíbrio, bem como a agressividade, vontade, decisão, 

equilíbrio e inteligência, respetivamente (Equisoan, 2000). Teixeira (1997) 

realça que os jogadores desta posição devem ter paciência, dureza e muita 

capacidade de sofrimento; enquanto Santos (2012) afirma que o jogador pivô, 

devido fundamentalmente ao aumento da sua participação tática e menos 

finalizadora no jogo, passa a ser mais forte, pesado e alto, aumentando a sua 

capacidade de choque. 

Conforme referimos no capítulo anterior, os meios táticos de grupo 

representam conteúdos de colaboração que se produzem no jogo e levam à 

coordenação das ações individuais com pelo menos dois jogadores (Antón 

Garcia, 1998; Antón García, 2002). Entre os mais importantes para o pivô estão 

os seguintes (Antón Garcia, 1998; Sobrino, 2011): 

- Bloqueio, que corresponde a uma ação de um atacante que interrompe 

momentaneamente a trajetória de um defensor em benefício de um 
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companheiro, através do corpo, para atingir uma situação momentânea 

de superioridade numérica (Antón García, 1997).  

- Cruzamento - procedimento tático em que um jogador procura ocupar o 

espaço criado por um companheiro que fixou o seu oponente direto 

(Antón García, 1997). Também é utilizado inúmeras vezes como fator 

distrator da defesa. 

- Ecrán, que pode ser realizada por um ou mais jogadores, tendo como 

objetivo obstruir as ações dos defensores, não permitindo ou dificultando 

a saída ao jogador rematador. É também designado por bloqueio frontal 

(Antón García, 1997). 

- O “passa e vai”, necessário para defrontar defesas profundas ou 

individualizadas e que consiste em passar a bola a um apoio, correr e 

desmarcar-se em profundidade para voltar a receber em posição 

favorável de finalização (Antón García, 1997; Sobrino, 2011). 

 Em suma, para que o jogador pivô tenha sucesso nas suas ações 

necessita de capacidade de perceção, adaptação, controlo e reação, domínio 

das dimensões espaço, tempo e antecipação, aliados a uma preparação 

técnico-tática, psicológica e física ótima (Sobrino, 2011; Tavares & Arraya, 

2012). 

2.3.2. Importância do jogador pivô no ataque organizado 

Do exposto até ao momento, ressalta que o jogador pivô possui funções 

especiais em relação aos demais, tendo um papel decisivo na prestação 

competitiva da equipa, especialmente devido à evolução das defesas que 

passaram de sistemas “pesados e estáticos” para ativos, ágeis e profundos, o 

que levou a uma maior utilização de processos táticos com envolvimento do 

pivô (Tavares & Arraya, 2012).  

No decorrer do jogo o jogador poderá, quando muito, possuir a bola 

cerca de 10% do tempo total, o que reflete a importância das ações sem bola 

(Bayer, 1994). Assim, podemos considerar que um jogador terá no máximo a 

bola durante seis minutos, e que no caso do jogador pivô, dado o seu 

enquadramento, será menos do que isso. Em suma, o jogador pivô realiza 



36 

 

durante o jogo de ataque em sistema maioritariamente ações sem bola e a sua 

atuação é decisiva no meio das defesas contrárias (Sobrino, 2011; Tavares & 

Arraya, 2012).  

Hoje em dia é difícil vencer um jogo de andebol sem um bom pivô e sem 

um jogo preciso e sistematizado com este posto específico, uma vez que a 

eficácia do sistema ofensivo depende em grande parte da atividade deste 

jogador, que através de desmarcações, bloqueios e do seu dinamismo pode 

criar situações de superioridade em áreas próximas dos seis metros, uma vez 

que os seus deslocamentos com ou sem bola provocam trocas de opositor 

constantes, aumentando a possibilidade de erros, facilitando a progressão e 

penetração dos primeiras linhas (Tavares & Arraya, 2012).  

Segundo Andrés (1997), num estudo em que analisou quatro equipas da 

Bundesliga de Andebol, os bloqueios realizados normalmente são do pivô em 

benefício de um jogador de 1ª linha; são bloqueios dinâmicos e o pivô procura 

depois o espaço livre. O mesmo autor observou ainda que os ecrãs que mais 

se observam e destacam são dos laterais e pivôs para remates de central ou 

laterais em suspensão e que todas estas ações não aparecem isoladamente, 

mas em muitos ataques analisados ligarem-se dando forma a combinações 

táticas coletivas.  

As penetrações sucessivas e o passa e vai realizam-se poucas vezes e 

maioritariamente em situações de inferioridade numérica defensiva ou contra 

defesas abertas, respetivamente (Andrés, 1997). Nos jogos analisados 

encontrou os seguintes valores para a finalização: 21,6% para os extremos, 

51,6% para os laterais, 15% para os centrais e 11,6% para os pivôs, o que 

demonstra que os pivôs são aqueles que menos vezes finalizam no jogo. No 

entanto, não estudaram o impacto que os pivôs tiveram nas finalizações dos 

outros postos específicos, podendo assim à primeira vista ser atribuída pouca 

importância a este posto específico, se analisadas apenas as percentagens de 

finalização. Tavares (2000) analisou a influencia da intervenção do pivô na 

finalização da equipa e verificou que a maior parte dos golos obtidos no ataque 

organizado envolve a participação do pivô e que nas situações em que a 
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equipa finaliza sem a ação do pivô apenas 30,5% resultam em golo. Estes 

dados reforçam aquilo que assinalamos anteriormente e atestam a grande 

influência do pivô no ataque em sistema, apesar de ser o que menos finaliza. 

Sobrino (2011) registou na atividade do pivô preferencialmente sete 

habilidades principais: controlar, pedir a bola, ajudar (sem bola) e penetrar, 

fintar, passar e rematar (com bola). 

Relativamente aos encadeamentos observados para o pivô nas 

diferentes habilidades o autor (Op. Cit.) encontrou as seguintes: 

1) Bloquear o adversário, seguido de desmarcação e remate; 

2) Ganhar posição, finta e remate; 

3) Ganhar posição, desmarcação e remate; 

4) Bloquear o adversário, ganhar posição, finta e remate; 

5) Ganhar posição e remate; 

6) Desmarcação e remate; 

7) Conter o adversário, desmarcação e remate. 
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3. Objetivos 
 

Os objetivos do presente trabalho são: 

1) Descrever, analisar e caracterizar a intervenção do pivô, através de um 

estudo de caso, na fase de ataque em sistema e igualdade numérica; 

2) Relacionar a intervenção do pivô com os jogadores da primeira linha e o 

resultado obtido pela equipa; 

3) Encontrar indicadores de rendimento através da avaliação de peritos. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1. Amostra 

 A amostra resulta da observação de 5 jogos da fase final da época 2012-

2013 de uma equipa que, à data, se encontrava a disputar título de campeã 

nacional. A observação incidiu especificamente sobre o comportamento dos 

pivôs da equipa selecionada, focando em especial o pivô titular. 

No Quadro 4 apresentamos o conjunto dos jogos analisados. Não foi 

possível alargar o estudo a um maior número de jogo, como seria desejável, 

por razões de ordem financeira e logística. Acresce que, ainda, se considerou 

recorrer às filmagens dos jogos realizadas pela equipa visitada (tarefa a que, 

por regulamento, está obrigada), contudo a má qualidade das mesmas e de 

ângulo pouco favorável, levou à sua não utilização.  

Procedeu-se à observação e registo dos comportamentos de ambos os 

pivôs (Titular e Suplente), contudo a análise propriamente dita centrou-se no 

pivô titular dada a disparidade de utilização deste por comparação com o 

suplente. 

Este pivô é considerado um dos melhores pivôs nacionais, sendo 

também internacional A e esse é o motivo pelo qual procuramos perceber qual 

a sua ação no jogo.  

A análise de dados técnico-táticos realizados pelos jogadores pivôs foi 

realizada em situação de ataque organizado e apenas em igualdade numérica, 

não contemplando situações de contra-ataque, ataque rápido e situações de 

assimetria, por motivos de número de amostra e por ser onde o pivô apresenta 

maior intervenção (ver apresentação e discussão de resultados). 

Quadro 4: jogos analisados 

Nº Jogo  Equipa Visitada  Equipa Visitante  Resultado  

1 Equipa analisada Adversário 1 28x25 

2 Adversário 2 Equipa analisada 26x22 
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3 Adversário 2 Equipa Analisada 19x20 

4 Adversário 3 Equipa analisada 29x35 

5 Equipa analisada Adversário 2 29x19 

 

4.2. Procedimentos de recolha 

 Os instrumentos de observação disponíveis na literatura consultada 

revelaram-se pouco úteis para o propósito que se perseguia, nomeadamente a 

análise das ações do pivô tendo em atenção o contexto situacional, que inclui 

uma elevada diversidade e complexidade. É, pois, crucial a construção de 

instrumentos flexíveis, pois permite ajustamentos às condutas em relação com 

cada situação e no contexto no qual são analisados os comportamentos 

(Santos, 2009). Em consonância, elaboramos uma ficha de observação tendo 

em conta a sistematização e descrição dos comportamentos que são atribuídos 

à função do pivô (Antón Garcia, 1998). A validação do conteúdo e do 

constructo foi efetuada por recurso à opinião de três especialistas em andebol, 

com formação superior nas Ciências do Desporto (mestrado ou doutoramento). 

Aos referidos peritos foi solicitado que fizessem uma análise e reflexão falada 

acerca da adequação dos termos e conceitos utilizados em face do pretendido. 

Depois de congregar os vários contributos e críticas procedeu-se à sua 

elaboração final (ver anexo 1).  

Primeiramente, o investigador principal deste estudo procedeu à 

visualização dos jogos selecionados e respetiva categorização e análise, 

conforme definido. Posteriormente foi solicitado a dois peritos (treinadores de 

andebol) que procedessem à avaliação do desempenho do pivô, atribuindo 

uma classificação entre um e cinco, correspondendo o valor mínimo a um 

péssimo desempenho e o valor máximo a excelente desempenho. Para este 

efeito, os peritos foram convidados a visualizarem as situações de jogo 

seccionadas em vídeo, tantas vezes quanto as necessárias. Neste estudo foi, 

ainda incluída a opinião do investigador-perito, dada a sua condição de 

treinador de andebol há mais de 12 anos (seis dos quais como treinador 

principal de equipas seniores masculinas, incluindo da primeira divisão 

nacional), tendo ainda sido jogador de andebol durante treze anos.  



41 

 

 

 O perito 1 é treinador de andebol da primeira divisão desde 2000, tendo 

sido Campeão Nacional, Vencedor de Taça de Portugal e Taça da Liga. Além 

desta atividade foi atleta profissional e internacional ao longo de quinze anos 

tendo conquistado inúmeros títulos. 

 O perito 2 apresenta atividade como treinador ao longo de vinte anos 

(seis como treinador principal de equipas seniores masculinas) e foi praticante 

durante nove épocas. 

A recolha de imagens foi efetuada por duas câmaras de filmar HD, 

colocadas nas bancadas, atrás de cada uma das balizas, por forma a poder 

observar-se o comportamento de pivô enquadrado com os jogadores da sua 

equipa. 

Para visualização das imagens obtidas foi utilizado o programa Windows 

Media Player. 

 

4.3. Procedimentos de análise 

 Para análise descritiva utilizamos as frequências e percentagens de 

ocorrências em cada uma das categorias apresentadas. 

Foram definidos a priori 5 grandes categorias que passamos a descrever 

sucintamente (para análise pormenorizada do conteúdo de cada uma, ver 

anexo II): 

1- Caraterização do jogo; 

2- Situação inicial; 

3- Situação no deslocamento; 

4- Situação na intervenção; 

5- Resultado. 
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Foi utilizada a versão 21 do IBM - SPSS Statistics Data Editor para a 

análise descritiva e o programa JMP – visual statistical discovery software para 

a regressão logística. 

 

Comportamentos e intenções no jogo do pivô – objeto de análise 

Dos vários autores consultados, elaboramos um quadro concetual 

próprio que serviu o propósito de analisar o comportamento do jogador pivô, 

que passamos a explicar e justificar.  

Já referenciámos, na parte introdutória deste trabalho, que os processos 

utilizados pelo pivô estão integrados no objetivo da equipa que está em posse 

de bola - procurar alcançar o golo, principal objetivo do jogo de ataque. Assim, 

como abordado anteriormente, dois papéis fundamentais desempenha o 

jogador da equipa que tem a bola: jogador em posse de bola  e jogador sem 

posse de bola , visíveis na unidade básica ou nível primário do jogo – o 2x2.  

Para o desenvolvimento do ataque em sistema é necessário que o 

jogador realize determinados comportamentos, expressão visível das intenções 

táticas que caracterizam os distintos papéis. A adequação das intenções táticas 

de um qualquer jogador que ataca está constrangida pela fase de jogo em que 

a ação se desenrola e posição que ocupa na própria estrutura e possibilidades 

de cooperação com os colegas (Antón Garcia, 1998; Moreno, 1994). Assim, 

procuramos sistematizar os comportamentos subjacentes à função do jogador 

pivô (fig.1).  

Quando a equipa tem a posse de bola,  há desde logo a definição de 

uma condição de atacante. Relativamente aos diferentes papéis a 

desempenhar, o jogador com bola deve ter sempre presente a intenção tática 

de proteger a bola, para que o jogo se desenvolva (Antón Garcia, 1998). 

Centrando a nossa análise apenas no ataque em sistema e tomando como 

base a condição de portador ou não portador da bola, o pivô pode adotar 

comportamentos distintos, que traduzem as diferentes intenções táticas. Por se 
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tratar de um âmbito de análise muito difícil (o campo das intenções) é natural 

que observemos o comportamento – expressão visível das intenções.  

Na figura 1 apresentamos de forma sucinta as intenções e 

comportamentos que passamos a explicar e que foram contemplados para o 

presente estudo: 

Com bola,  

Proteger a bola –  esta intenção é fundamental para que o pivô possa 

executar os movimentos aquando da receção de bola e especialmente devido à 

proximidade da marcação (Antón Garcia, 1998); 

Finalizar –  intenção associada ao comportamento de remate  que o 

jogador pivô deve dominar, nas suas mais variadas formas e sob pressão 

espácio-temporal elevadíssima, devido às características do seu “contexto” 

anteriormente referidas (Antón Garcia, 1998; Sobrino, 2011); 

Desequilibrar –  associada aos comportamentos de finta 1x1  e finta 

1x2, que serão realizadas maioritariamente em condições de luta corporal 

direta nas imediações da área de baliza, muitas vezes de costas, apesar de 

também ser possível a finta de frente para a baliza quando o pivô aparece em 

zonas exteriores aos 9m (Antón Garcia, 1998); 

Relacionar-se com os companheiros –  intenção cujo comportamento 

visível é o passe . Parece-nos que este comportamento terá pouca expressão 

na maioria das ações do pivô já que a pressão, posicionamento, tempo e 

espaço disponíveis, aquando da receção, parecem indiciar rotação imediata 

para a baliza e poucas linhas de passe; exceção em momentos em que o pivô 

sai para apoiar na 1ª linha e que está sem marcação próxima (Antón Garcia, 

1998). 

Com e sem bola, 

Obstruir ou ajuda corporal direta – traduz-se no uso de bloqueios,  

muito comum no jogo do pivô – em benefício do companheiro ou em benefício 

próprio; Apesar de o meio tático ecrán ser uma forma de obstrução, 
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entendemos mais oportuno classifica-lo como uma fixação de um defensor e, 

portanto, associado à intenção de mobilizar defensor (Antón Garcia, 1998). 

 Mobilizar – cujo comportamento visível é a fixação  ou atração de 

adversário(s) , visível através de deslocamentos interiores ou exteriores com 

benefício dos companheiros, ou fixação numa determinada zona evitando a 

saída do defensor – ecrán (Antón Garcia, 1998) . 

O cruzamento  é uma forma de mobilização com bola ou sem bola. No 

entanto, no caso dos pivôs ele será usado algumas vezes essencialmente 

como elemento distrator (Antón Garcia, 1998). 

Sem bola, 

 Desmarcar-se e pedir da bola – configurada pelos deslocamentos de 

apoio ou rutura  oferecendo-se para receber, fugindo ao opositor direto, 

ocupando espaço livre da defesa e linha de passe aberta. Integramos nesta 

intenção o comportamento de ganhar posição/pedir a bola , já que o 

consideramos como uma desmarcação posicional, em linha com o pensamento 

de Antón Garcia (1998). Por este motivo, será apresentado como um 

comportamento para o distinguir da desmarcação de apoio ou rutura - que 

implicam deslocamento.  

O passa e vai é um dos meios táticos associados a esta intenção e que 

normalmente aparece perante defesas abertas (na movimentação entre linhas) 

(Antón Garcia, 1998).  

As desmarcações assumem, portanto, um papel importantíssimo no jogo 

de pivô, pois permitem ao jogador linhas de passe abertas no interior da defesa 

e em zona perigosa (Antón Garcia, 1998; Sobrino, 2011). 

 Estas intenções e comportamentos não aparecem de forma sequencial. 

Há um encadeamento natural de comportamentos de acordo com as 

solicitações do contexto (Sobrino, 2011) – por exemplo: o jogador pivô pode 

mobilizar um defensor , chamando atenção do adversário para passar  ou 

procura finalizar  ou pode tentar desequilibrar  o defensor através de finta.  
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Figura 1 – Elaborado com base em Moreno (1994) e Antón Garcia (1998) 

Num estudo recente realizado com pivôs, Sobrino (2011) categorizou as 

habilidades do pivô conforme o Quadro 5. No nosso estudo apresentamos 

algumas diferenças na divisão de comportamento face ao referido - não 

qualificamos a habilidade “controlar”, já que teríamos que quantificar todo o 

tempo em que o pivô passa parado em posição longe da bola e sem 

participação direta no jogo - dado esse que o presente estudo não tem por 

objetivo. Não utilizamos ainda a denominação “conter”; no entanto, 

referenciamos a ação fixar/ou atrair adversário sem bola que apresenta um 

significado semelhante ao que o autor assume. Nas restantes habilidades 

partilhamos a mesma opinião, o que nos permitirá encontrar um ponto de 

comparação com o nosso estudo.  

Quadro 5: Classificação das habilidades dos pivôs competentes (Sobrino, 2011, pág. 197)  

 Pivô sem bola  Pivô com bola  

H
A

B
IL

ID
D

A
D

E
 

CONTROLAR            

(NÃO PARTICIPAR) 

DESMARCAR-SE 

FINTAR REMATAR 
BLOQUEAR 

CONTER 

GANHAR POSIÇÃO 
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5. Apresentação e Discussão de Resultados 

  

5.1. Descrição geral 

No quadro 6 apresenta-se o número de ocorrências registadas nos jogos 

analisados da equipa em estudo. Convém esclarecer, desde já, que as ações 

não correspondem ao mesmo número de ataques (dado por nós não 

contabilizado), pois o pivô pode apresentar várias ações dentro de um mesmo 

ataque. Descrevemos as ações tendo em conta o momento em que se inicia o 

ataque efetivo na procura de situações de finalização.  

Como se pode observar, das 372 ações identificadas, 250 tiveram 

intervenção do pivô, perfazendo aproximadamente 67% de situações em que o 

pivô tem intervenção. Estes dados revelam uma grande predominância da ação 

do pivô em estudo na construção do jogo de ataque da sua equipa. Outros 

autores também encontraram uma grande preponderância das ações do pivô 

no jogo de ataque. Tavares (2000), por exemplo, ao analisar o número de 

ataques por jogo, observou valores de 60.7% de ações que envolvem o pivô. 

Ainda que a nossa amostragem contabilize ações e não número de ataques e 

que o estudo anterior analise todas as situações numéricas (igualdade, 

inferioridade e superioridade), não deixa de ser relevante que os valores se 

aproximem e suportem a grande intervenção do jogador pivô no ataque em 

sistema. 

Quando analisadas todas as ocorrências registadas, observa-se que 

81.8 % de registos (278 ações em 372) reportam-se ao pivô titular, de um total 

de 83.2% (208 ações em 250) das situações estudadas em que houve 

intervenção de um qualquer pivô. Esta discrepância justificou, em parte, a 

opção de se aprofundar apenas o comportamento do pivô titular, sendo que o 

escasso número de casos em que o pivô suplente interveio não nos permitia 

fazer uma comparação entre os dois pivôs com razoável robustez estatística ou 

até comportamental. 
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 Este é o motivo pelo qual apenas se discute a intervenção do pivô titular 

e se contempla apenas os dois pivôs para as descrições gerais do jogo com 

intervenção do pivô, já que estes números traduzem a grande importância do 

pivô titular no jogo desta equipa. 

 
Quadro 6: Registos de acordo com o pivô utilizado  

 
AÇÕES 

TOTAL  

AÇÕES COM 

INTERVENÇÃO 

DOS PIVÔS 

Pivô 
Titular 278 (74,7%) 208 (83,2%) 

Suplente 1 62 (16,7%) 42 (16,8%) 

 Sem Intervenção 32 (8,6%)  

Total 372 250 

 

Quando se discriminam as situações de jogo em função da relação 

numérica entre as duas equipas em jogo observa-se que 82.3% dos casos 

ocorreram em igualdade. Assim, dado o número reduzido de jogos em análise 

e a elevada prevalência das situações de igualdade numérica (7x7) no conjunto 

dos dados obtidos, optou-se por restringir a nossa análise apenas a este 

contexto de atuação. No entanto, esta opção não significa uma menor 

importância do jogo do pivô nas situações de jogo em assimetria numérica; é 

apenas uma opção metodológica, dadas as características da amostra e os 

propósitos deste trabalho. 

Quando se analisa o número de ocorrências em que os pivôs intervieram 

(Quadro 7), observa-se a mesma tendência anteriormente notada - a maioria 

das situações ocorridas nos jogos são de igualdade numérica (229 situações 

em 250, correspondentes a 91.6%). Perante estes dados, a nossa análise 

centrou-se apenas nas situações de igualdade numérica. Assim, foram 

excluídas as situações de desigualdade numérica e/ou 5x5, dado o reduzido 

número de casos (21 ocorrências com intervenção dos pivôs, ver Quadro 2). 
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Quadro 7: Número de ocorrências em função da relação numérica entre as duas equipas  

 

AÇÕES 

TOTAL  

AÇÕES COM 

INTERVENÇÃO DOS 

PIVÔS 

S
itu

aç
ão

 n
um

ér
ic

a 6x6 306 (82,3%) 229 (91,6%) 

6x5 31 (8,3%) 18 (7,2%) 

5x6 28 (7,5%) 0  

5x5 7 (1,9%) 3 (1,2%) 

Total 372 250 

 

Quanto às fases de jogo a que correspondem cada um dos registos 

(Quadro 8), verifica-se que o ataque em sistema representa cerca de 80.6% de 

situações, pelo que também neste caso se optou por analisar apenas esta fase 

de jogo. Quando se limita a análise ao jogo de ataque em sistema, observa-se 

uma elevada preponderância do papel do pivô na construção do jogo de 

ataque, por via de uma elevada taxa de intervenção, cerca de 88.8% (222 

ações) das situações registadas. 

 
Quadro 8: Número de ocorrências em função da fase de jogo  

 
AÇÕES TOTAL  AÇÕES COM 

INTERVENÇÃO DOS 

PIVÔS 

F
as

es
 d

e 
jo

go
 

Contra-ataque D 23 (6,2%) 8 (3,2%) 

Contra-ataque A 27 (7,3%) 9 (3,6%) 

Ataque rápido 16 (4,3%) 7 (2,8%) 

Sistema 300 (80,6%) 222 (88,8%) 

Contra-golo 6 (1,6%) 4 (1,6%) 

Total 372 250 

 

Quando se restringe ainda mais o foco da nossa análise, selecionando 

apenas as situações de jogo de ataque em sistema e em igualdade numérica, 

seis contra seis, obtém-se 208 ações, das quais 81% se referem ao pivô titular, 

com intervenção. Mais uma vez, ressalta o desequilíbrio entre o pivô titular e 
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suplente no que diz respeito à sua utilização e envolvimento no jogo da equipa 

em estudo (Quadro 9).  

Quadro 9: Intervenção do pivô titular nas diferentes fases do jogo e respetiva situação numérica  

 
 
 

Situação numérica AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque em 

sistema 

6x6 6x5 5x5 

F
as

e 
do

 jo
go

 

Contra-ataque D 5 0 0 5 

Contra-ataque A 6 0 1 7 

Ataque rápido 7 0 0 7 

Sistema 168 17 1 186 

Contra-golo 2 0 1 3 

Total 188 17 3 208 

  

Terminada a descrição geral e justificação das opções tomadas, inicia-

se, então, a análise do pivô em estudo nas condições de ataque em sistema e 

igualdade numérica. 

 

5.2. Descrição das ações com intervenção do pivô ti tular, em 6x6 

e na fase de ataque em sistema 

 Quando se procura perceber a atuação do pivô no contexto do jogo, 

analisando a diferença do marcador (Quadro 10), verifica-se que cerca de 

60.7% das ações se desenrolam com a equipa empatada ou com uma 

vantagem até 4 golos. Este dado indica que a equipa está maioritariamente em 

vantagem no marcador. Aliás, se observarmos os dados do quadro abaixo, 

verificamos que 58.4% das ações do pivô titular ocorrem com a equipa a 

ganhar, enquanto 10.7% ocorrem em situação de empate, restando 31.1% de 

situações em que a equipa revela resultado desfavorável. 
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Quadro 10: Diferença do marcador   

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

D
ife

re
nç

a 
no

 m
ar

ca
do

r 

-5/-8 26 (15,5%) 

-4 6 (3,6%) 

-3 6 (3,6%) 

-2 10 (6,0%) 

-1 4 (2,4%) 

0 18 (10,7%) 

1 25 (14,9%) 

2 19 (11,3%) 

3 22 (13,1%) 

4 18 (10,7%) 

5/10 14 (8,4%) 

Total 168 

 
Relativamente ao sistema ofensivo (Quadro 11), verifica-se que o 3:3 foi 

utilizado em 58.9% dos casos, seguido de alteração de sistema 3:3 a 2:4 (28.6 

%). Assim, se pode demonstrar que o modelo de jogo de ataque da equipa 

analisada passa por jogar em estrutura 3:3 e em alguns momentos efetuar uma 

transformação, com introdução de um segundo pivô. Esta tendência parece 

reforçar a importância do jogador pivô na procura de situações de finalização 

em situação de superioridade numérica ou posicional, já que a alteração de 

sistema coloca dois pivôs em trabalho simultâneo no interior da defesa 

adversária. 

Quadro 11: Sistema ofensivo utilizado 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

S
is

te
m

a 
O

fe
ns

iv
o 3:3 99 (58,9%) 

2:4 6 

3:3/2:4 48 (28,6%) 

3:3/2:4/3:3 13 

N/ definido 2 

Total 168 
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Nas situações em que a equipa realiza transformações a segundo pivô 

(67 ações) pode ver-se que maioritariamente o faz com recurso ao jogador da 

1ª linha (79.1%), sendo que apenas 20.9% o faz com recurso aos extremos 

(Quadro 12). Assim, se percebe que dentro do modelo de jogo se prioriza as 

transformações de sistema 3:3 a 2:4 de um primeira linha. 

Quadro 12: Transformações de sistema 3:3 a 2:4 

 
AÇÕES pivô 

titular, igualdade e 

ataque em sistema  

Jo
ga

do
r 

2º
 p

iv
ô 1ªlinha 53 (79,1%) 

ponta 14 (20,9%) 

Total 
 

67 

 

Relativamente ao sistema defensivo confrontado, 63.1% das situações 

de ataque foram contra 5:1 e, se juntarmos as situações de defesa 5:1 

orientadas ao lateral esquerdo e direito (correspondentes a situações de 

transformações no ataque), perfazem um total de 75.1%. Isto mostra 

claramente que esta é a defesa mais utilizada pelos adversários para fazer 

frente ao ataque da equipa em estudo (Quadro 13).  

A defesa 6:0 é apenas utilizada em 10% das situações, sendo o restante 

com defesas alternativas e situações de assimetria. Este dado, pela nossa 

experiência de treino, deverá ser tido em conta na hora de analisar os 

comportamentos do pivô, uma vez que a diferentes disposições defensivas 

corresponderão diferentes espaços livres e, consequentemente, diferentes 

comportamentos do jogador pivô. 
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Quadro 13: Sistema defensivo confrontado 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

S
is

te
m

a 
de

fe
ns

iv
o 

co
nf

ro
nt

ad
o 

6:0 21 (12,5%) 

5:1 106 (63,1%) 

5:1LD 22 (13,1%) 

5:1LE 15 (8,9%) 

3:3 1 (0,6%) 

5+1 3 (1,8%) 

Total 168 
 

 

 

O posicionamento inicial do pivô principal no sistema (Quadro 14), revela 

que maioritariamente o pivô ocupa a segunda linha, na zona central (31.5% dos 

casos) e lateral esquerdo (27.4% dos casos). As outras duas zonas onde o pivô 

se posiciona com maior frequência são a zona de lateral direito na 2ª linha 

(23%) e a zona central da primeira linha (14.3%).  

O facto de a equipa atuar maioritariamente com jogador destro a lateral 

direito pode ter influenciado a diferença no que toca ao posicionamento no lado 

esquerdo e direito da segunda linha, já que com jogador destro é natural que o 

pivô se coloque menos vezes do lado direito.  

Para o posicionamento do pivô na zona central de primeira linha, 

observam-se maioritariamente situações em que o pivô tem a bola para se 

relacionar através de livres de 9 metros e/ou saídas em apoio à primeira linha. 
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Quadro 14: Posicionamento do pivô no início de ataque em sistema 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

P
os

iç
ão

 in
ic

ia
l d

o 
pi

vô
 

LE 11 (6,5%) 

C 24 (14,3%) 

LD 4 (2,4%) 

2LD 23 (23%) 

2C 53 (31,5%) 

2LE 46 (27,4%) 

2PE 7 (4,2%) 

Total 168 

 

 

No Quadro 15 pode verificar-se que a bola está quase sempre na 1ª 

linha no momento inicial de ataque em sistema (98.2%) e quase 50% das 

vezes na zona central. Estes números confirmam a tendência de utilização do 

central como ponto de partida para a construção do jogo de ataque em 

sistema, o que é natural já que uma das suas funções é a de organização do 

ataque. 

Quadro 15: Posição da bola no início de ataque em sistema 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque em 

sistema  

P
os

iç
ão

 in
ic

ia
l d

a 
bo

la
 

LE 43 (25,6%) 

C 83 (49,4%) 

LD 39 (23,2%) 

PD 2 (1,2%) 

PE 1 (0,6%) 

Total 168 

 

Quando procuramos analisar em que situação de marcação se encontra 

o pivô (Quadro 16), consegue perceber-se que, no momento inicial, está 

normalmente em situação de 1x1 (42.9%) e 2x2 (35.7%), seguido de situações 
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de 1x2 (19%). No mesmo quadro observa-se que o pivô raramente se encontra 

em situação sem marcação (1.2%). Os valores encontrados são bastante 

naturais pelo facto de o pivô estar maioritariamente enquadrado no meio da 

defesa adversária e, portanto, com oposição; daí que os vários autores alertem 

para a importância do pivô saber jogar em espaços reduzidos e contra 

marcações em proximidade (Equisoan, 2000; Tavares & Arraya, 2012; Teixeira, 

1997). No entanto, contrariam os dados registados por Sobrino (2011), que 

encontrou maioritariamente a intervenção do pivô em situações de 4x4 e 3x3. 

 

Quadro 16: Situação inicial do pivô no início de ataque em sistema 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

S
itu

aç
ão

 in
ic

ia
l d

o 
pi

vô
 1x1 72 (42,9%) 

2x2 60 (35,7%) 

3x3 2 (1,2%) 

1x0 2 (1,2%) 

1x2 32 (19%) 

Total 168 

 

Se analisarmos a marcação a que o pivô se encontra sujeito no 

momento inicial (Quadro 17), pode ver-se que normalmente é marcado por trás 

(43.5%) e pelo lado forte e débil (24.4%). Os números encontrados poderão 

estar associados à grande percentagem de situações ocorridas perante defesa 

5:1, que parece privilegiar este tipo de marcação; ainda que haja treinadores 

que na sua atividade diária reforcem a marcação pelo lado forte ou débil, 

consoante a posição da bola e evitem a marcação por trás, especialmente com 

pivôs em que as características físicas sejam de dimensão elevada. 
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Quadro 17: Marcação defensiva ao pivô no início de ataque em sistema 

 
AÇÕES pivô 

titular, igualdade 

e ataque em 

sistema  

M
ar

ca
çã

o 
de

fe
ns

iv
a 

ao
 p

iv
ô 

 

Frente 5 

Trás 73 (43,5%) 

Lado Forte 22 (13,1%) 

Lado Débil 13 (7,7%) 

S/marcação 2 (1,2%) 

Forte/Débil 41 (24,4%) 

Frente/Trás 12 (7,1%) 

Total 168 

 

 

Quando o pivô se desloca para realizar ações (Quadro 18), 

maioritariamente ocupa as zonas: central na segunda linha (43.4%), central na 

primeira linha (20.4%) e lateral esquerdo da 2ª linha (16.8%). Já anteriormente 

tínhamos visto que estas eram as zonas onde o pivô normalmente se 

posiciona. Tal indicia que os movimentos de deslocamento do pivô são curtos 

(dentro da mesma zona onde está posicionado inicialmente ou para a zona 

próxima).  

As situações em que se desloca para a posição de central na 1ª linha 

correspondem normalmente a situações de apoio. Portanto, estas são as três 

zonas de maior utilização pelo pivô em ações de deslocamento. 

Outro dado importante é que das 168 ações em que o pivô intervém no 

jogo encontramos 113 com deslocamento, o que perfaz 67% de atuação em 

deslocamento. Daqui se conclui que a maioria das ações deste pivô implica o 

seu deslocamento no espaço interdefensores do sistema adversário. 
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Quadro 18: Zona de deslocamento do pivô 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

Z
on

a 
de

 d
es

lo
ca

m
en

to
 

LE 5 (4,4%) 

C 23 (20,4%) 

LD 8 (7,1%) 

2LD 7 (6,2%) 

2C 49 (43,4%) 

2LE 19 (16,8%) 

2PE 2 (1,8%) 

Total 113 (100%) 

  

Se observarmos a marcação defensiva a que está sujeito aquando do 

deslocamento (Quadro 19), verifica-se que na maioria dos casos o pivô 

continua a ser marcado por trás (60.2%). O valor de 22,1% de situações em 

que o pivô se desloca sem marcação, pode ser consequência de criação de 

uma situação de surpresa para a defesa, que não consegue acompanhar o 

deslocamento e assim aquele fica em situação livre no seu interior; ou ainda 

deslocamento para o exterior como ponto de apoio e, por isso, ser sujeito 

apenas a marcação à distância por não representar perigo iminente de 

finalização. 

Quadro 19: marcação defensiva no deslocamento do pivô 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

M
ar

ca
çã

o 
de

fe
ns

iv
a 

de
sl

oc
am

en
to

 

Frente 5 (4,4%) 

Trás 68 (60,2%) 

Lado Forte 6 (5,3%) 

Lado Débil 65,3%) 

S/marcação 25 (22,1%) 

Forte/Débil 1 (0,9%) 

Frente/Trás 2 (1,8%) 

Total 113 (100%) 
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 No Quadro 20 pode observar-se que a bola está normalmente na zona 

central (56.6%) e 99.1% dos casos na primeira linha, quando o pivô se desloca. 

Esta tendência já tinha sido por nós verificada na situação inicial do pivô e 

igualmente por Tavares (2000) que encontrou 94,1% de relacionamentos com 

os jogadores da primeira linha, o que confirma os valores por nós referidos e 

justifica a forte relação essencialmente com os companheiros destes postos 

específicos. 

Quadro 20: Posição da bola no deslocamento 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

P
os

iç
ão

 d
a 

bo
la

 

de
sl

oc
am

en
to

 LE 28 (24,8%) 

C 64 (56,6%) 

LD 20 (17,7%) 

PD 1 (0,9%) 

Total 113 (100%) 

 

 Quando se tenta perceber o que faz o pivô quando se desloca (Quadro 

21), constata-se que maioritariamente procura três ações: fixar ou atrair 

adversários sem bola (35.4%), deslocamento de rutura com pedido da bola e 

deslocamento de apoio com pedido da bola (23.9%). Estes valores, associados 

à intenção de desmarcação, são bastante altos quando comparados com os 

obtidos por Tavares (2000), que apenas encontrou cerca de 9% para estas 

situações. Alguns autores, (Tavares & Arraya, 2012), apontam que uma das 

principais funções do pivô é a criação de espaços livres na defesa, facilitando 

penetrações aos seis metros através de deslocamentos (Antón Garcia, 1998; 

Sobrino, 2011), assim como o ganho posicional através de desmarcações 

(Freitas, 2004; Sobrino, 2011; Tavares & Arraya, 2012), aspetos estes que os 

nossos resultados confirmam.  

O valor encontrado para as ações de bloqueio (13.3% de casos) é 

manifestamente inferior ao esperado, dado que a literatura sugere que esta é 

uma das ações mais utilizadas pelos jogadores deste posto específico (Freitas, 

2004; Sobrino, 2011; Tavares & Arraya, 2012). Tavares (2000) registou mesmo 
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os maiores valores para o uso de bloqueio, nas ações de pivô (56.6%). Não 

podemos descartar a possibilidade de terem sido considerados como 

bloqueios, por parte deste autor, os movimentos que nós consideramos de 

fixação de adversário sobre a linha, além do facto de o nosso estudo se centrar 

apenas num pivô e, portanto, as características individuais facilitarem a 

realização de outros movimentos. Outras possíveis justificações poderão advir 

das caraterísticas do modelo de jogo da equipa analisada, que pode privilegiar 

determinado tipo de comportamentos e do facto de estarmos a analisar a ação 

do pivô nas circunstâncias em que há deslocamento, se bem que, como 

veremos posteriormente, a tendência é semelhante na ação de intervenção do 

pivô sem ou após deslocamento. 

 
Quadro 21: Ações do pivô no deslocamento 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

A
çã

o 
de

sl
oc

am
en

to
 Fixar/atrair adversário(s) s/ bola 40 (35,4%) 

Bloquear s/ bola 15 (13,3%) 

Deslocamento apoio c/ pedido bola 27 (23,9%) 

Deslocamento rutura c/ pedido bola 27 (23,9%) 

Ganhar posição / pedir a bola 4 (3,5%) 

Total 113 (100%) 

 

Durante o deslocamento pode verificar-se que o pivô está normalmente 

em contacto equilibrado (62.8%) e que consegue cerca de 25.7% de situações 

sem contacto (Quadro 22). O número de casos encontrados sem contacto tem 

que ser analisado com ponderação, já que não representa somente as 

situações de perigo iminente; contempla igualmente as ações de deslocamento 

para a primeira linha e em situação de apoio e, portanto, sem perigo direto. 

Estes dados, porém, não confirmam o desequilíbrio do pivô como condição 

constante apontada por Equisoan (2000). Veremos mais adiante se se observa 

a mesma tendência nas ações de intervenção. 
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Quadro 22: Tipo de contacto no deslocamento 

 AÇÕES pivô 

titular, igualdade e 

ataque em 

sistema  

T
ip

o 
co

nt
ac

to
 

de
sl

oc
am

en
to

 

Contacto desequilibrado  13 (11,5%) 

Contacto equilibrado 71 (62,8%) 

Sem contacto 29 (25,7%) 

Total 113 (100%) 

 

 Ao analisar-se a intervenção do pivô (Quadro 23), seja precedida ou não 

de deslocamento, verifica-se que age maioritariamente na segunda linha na 

zona central (48.2%) e na zona de lateral esquerdo (19.3%). Encontra-se ainda 

um valor significativo para a sua intervenção na zona central da primeira linha 

(14%), quer em situação de apoio, quer em situações de livre de 9m. Tavares 

(2000) encontrou valores ligeiramente inferiores aos nossos para a zona central 

da segunda linha (28.7%) sendo, no entanto, igualmente a zona mais utilizada 

pelo pivô, seguida da zona de segunda linha lateral esquerdo (25.2%). Estes 

dados poderão eventualmente dever-se ao estudo de situações contra 

diferentes sistemas defensivos, mas, como o autor não o especifica, pode 

apenas utilizar-se como referência no nosso estudo. 

 
Quadro 23: Zonas de intervenção do pivô 

 
AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

Z
on

a 
in

te
rv

en
çã

o 

LE 2 (1,8%) 

C 16 (14%) 

LD 4 (3,5%) 

2LD 11 (9,6%) 

2C 55 (48,2%) 

2LE 22 (19,3%) 

2PE 4 (3,5%) 

Total 114 (100%) 
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Quando o pivô intervém (Quadro 24), normalmente está sujeito a 

marcação defensiva por trás (55.3% dos casos), reforçando os dados por nós 

encontrados anteriormente para as ações de deslocamento (Quadro 21). É 

igualmente visível um número significativo de situações em que o pivô intervém 

sem marcação (16.2%).  

Quadro 24: Marcação defensiva na zona de intervenção 

 AÇÕES pivô 

titular, igualdade e 

ataque em 

sistema  

M
ar

ca
çã

o 
de

fe
ns

iv
a 

in
te

rv
en

çã
o Frente 4 (3,5%) 

Trás 63 (55,3%) 

Lado Forte 12 (10,5%) 

Lado Débil 13 (11,4%) 

S/marcação 15 (13,2%) 

Forte/Débil 6 (5,3) 

Frente/Trás 1 (0,9%) 

Total 114 (100%) 

 

No momento em que o pivô intervém (Quadro 25), pode verificar-se, à 

semelhança do que ocorria para o deslocamento, que a bola está 

maioritariamente na primeira linha (92.1%), correspondendo a quase metade 

das situações à zona central da primeira linha (52.6%). 

Quadro 25: Posição da bola na intervenção 

 AÇÕES pivô 

titular, igualdade e 

ataque em sistema  

P
os

iç
ão

 d
a 

bo
la

 n
a 

in
te

rv
en

çã
o LE 27 (23,7%) 

C 60 (52,6%) 

LD 18 (15,8%) 

2LD 1 (0,9%) 

2C 5 (4,4%) 

2LE 2 (1,8%) 

2PE 1 (0,9%) 

Total 114 
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Quanto às ações realizadas pelo pivô no momento da intervenção 

(Quadro 26), pode observar-se que maioritariamente procura ganhar posição 

e/ou pedir a bola (47.4%), seguido de fixação (sem bola) de adversários 

(14.9%), perfazendo estas situações mais de 60% de ações. Constata-se, 

assim, a atuação maioritária do jogador pivô na função de jogador sem bola, tal 

como havia referenciado Sobrino (2011).  

Estes dados vêm reforçar a predominância do jogo sem bola, que é 

extensível a outros postos, muito embora com pesos eventualmente diferentes. 

Por exemplo, Bayer (1994), aponta que um jogador poderá, quando muito, 

possuir a bola cerca de 10% do tempo total de jogo.  

Se olharmos para as ações que o pivô executa com bola (apenas 

24.6%) - rematar, fintar 1x1, fintar 1x2, passar, fixar adversários com bola e 

bloquear com bola – passar é aquela que acontece com maior frequência, 

reforçando novamente as situações de apoio do pivô à primeira linha 

anteriormente assinaladas. Nestes casos, o pivô não dispõe de vantagem para 

finalizar, por isso, pode optar por dar continuidade à ação (Sobrino, 2011). No 

entanto, não se deve esquecer que as ações com bola são muito perigosas 

devido ao posicionamento do pivô no meio da defesa (exclusão feita a 

situações já referenciadas de apoio no exterior da defesa à primeira linha). 

Outro dado interessante foi que não se encontrou qualquer situação de 

bloqueio com bola realizada pelo jogador em análise, relevando esta ação para 

um plano de pouca importância no jogo do pivô. 

Os dados obtidos não aderem, na totalidade, à afirmação de Tavares & 

Arraya (2012) quando definem as bases da tática do pivô como os bloqueios 

em qualquer espaço e linha atacante, as desmarcações permanentes, as fintas 

com oposição (a menos que os autores se refiram às fintas sem bola 

contemplando desmarcação), bem como o 1x1 (a não ser que os autores 

contemplem as situações de luta sem bola).  
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Quadro 26: Ação do pivô na intervenção 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  
A

çõ
es

 n
a 

pr
im

ei
ra

 in
te

rv
en

çã
o 

Rematar 6 (5,3%) 

Fintar 1x1 5 (4,4%) 

Fintar 1x2 3 (2,6%) 

Passar 10 (8,8%) 

Fixar/atrair adversário(s) c/ bola 4 (3,5%) 

Fixar/atrair adversário(s) s/ bola 17 (14,9%) 

Bloquear s/ bola 7 (6,1%)  

Deslocamento rutura c/ pedido bola 8 (7,0%) 

Ganhar posição / pedir a bola 54 (47,4%) 

Total 114 (100%) 

 

As ações do pivô, aquando da sua primeira intervenção no espaço 

posicional (Quadro 27), são maioritariamente com contacto equilibrado 

(62.3%). No entanto, ainda existe um número interessante de situações em que 

o pivô intervém em desequilíbrio (16.7%), denotando uma luta constante no 

interior da defesa. 

Quadro 27: Tipo de contacto na primeira intervenção 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

T
ip

o 
de

 c
on

ta
ct

o 
na

 

pr
im

ei
ra

 in
te

rv
en

çã
o Contacto desequilibrado 19 (16,7%) 

Contacto equilibrado 71 (62,3%) 

Sem contacto 24 (21,1%) 

Total 

 

114 

 

Quando se analisa a segunda intervenção do pivô (Quadro 28), verifica-

se que existem 3 ações mais utilizadas como sequência das intervenções 
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anteriores: fintar 1x1, fixar adversário sem bola e deslocamento de rutura com 

pedido da bola (53.4% de casos no total); rematar regista-se apenas em 8,9% 

dos casos. Outro dado importante é que se contabilizou 113 ações de 

deslocamento, 114 ações de pivô como primeira intervenção e apenas 45 na 

segunda intervenção. Estes dados colocam o pivô em situação de, 

maioritariamente, realizar uma ação de deslocamento com possibilidade de 

uma intervenção e em poucos casos duas intervenções encadeadas. 

 
Quadro 28: Ação do pivô na segunda intervenção 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

A
çã

o 
na

 s
eg

un
da

 in
te

rv
en

çã
o 

Rematar 4 (8,9%) 

Fintar 1x1 9 (20%) 

Fintar 1x2 5 (11,1%) 

Passar 4 (8,9%) 

Fixar/atrair adversário(s) c/ bola 1 (2,2%) 

Fixar/atrair adversário(s) s/ bola 8 (17,8%) 

Bloquear s/ bola 4 (8,9%) 

Deslocamento rutura c/ pedido bola 7 (15,6%) 

Ganhar posição / pedir a bola 3 (6,7%) 

Total 45 

 

Um dado interessante quanto ao tipo de contacto aquando de uma 

segunda intervenção (Quadro 29) é que baixa muito o número de ações sem 

contacto (apenas 8.9%) e equilibram-se mais os valores em contacto 

equilibrado (51.1%) e desequilibrado (40%), o que é normal já que, como se 

trata de encadeamento de ações, a defesa estará mais próxima e o pivô em 

situação que pode representar perigo eminente. 
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Quadro 29: Tipo de contacto na segunda intervenção 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

T
ip

o 
de

 c
on

ta
ct

o 
na

 

se
gu

nd
a 

in
te

rv
en

çã
o Contacto desequilibrado 18 (40%) 

Contacto equilibrado 23 (51,1%) 

Sem contacto 4 (8,9%) 

Total 

 

45 (100%) 

 

Quando se observa a terceira intervenção do pivô numa sequência de 

ações (Quadro 30), pode verificar-se que acontece muito poucas vezes 

(apenas 10.5% de casos), reforçando as conclusões tiradas anteriormente. No 

entanto, maioritariamente o pivô apresenta como terceira ação o passar (50%) 

e rematar (33.3%). 

Quadro 30: Ação do pivô na terceira intervenção 

 AÇÕES pivô 

titular, igualdade e 

ataque em sistema  

A
çã

o 
te

rc
ei

ra
 in

te
rv

en
çã

o Rematar 4 (33,3%) 

Passar 6 (50%) 

Fixar/atrair adversário(s) s/ bola 1 (8,3%) 

Ganhar posição / pedir a bola 1 (8,3%) 

Total 

 

12 (100%) 

 

O tipo de contacto no momento da terceira intervenção (12 situações) é, 

maioritariamente, equilibrado (58.3%). Este dado pode justificar-se por duas 

situações: o pivô executa mais vezes a ação de passar, em situação de apoio à 

primeira linha e assim os defensores utilizam uma marcação em proximidade; 

ou o pivô encontra-se com marcação dupla e utiliza o passe para se relacionar 

com o companheiro em melhores condições (Quadro 31). 
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Quadro 31: Tipo de contacto na terceira intervenção 

 AÇÕES pivô 

titular, igualdade e 

ataque em sistema  

T
ip

o 
de

 c
on

ta
ct

o 
na

 

te
rc

ei
ra

 in
te

rv
en

çã
o 

Contacto desequilibrado 3 (25%) 

Contacto equilibrado 7 (58,3%) 

Sem contacto 2 (16,7%) 

Total 

 

12 (100%) 

 Quando procura perceber-se o encadeamento de ações do pivô (Quadro 

32), verifica-se uma enorme dispersão, corroborando a ideia apresentada por 

Sobrino (2011) que encontrou no total cinquenta e oito habilidades no jogo do 

pivô. Este dado é muito importante, já que parece traduzir a inexistência de um 

padrão de comportamento para este posto específico e uma variedade enorme 

de ações, que poderão ser consequência do espaço reduzido de atuação do 

pivô, em constante contacto e alterações de posicionamentos nos sistemas 

defensivos adversários. Assim, pode inferir-se que o jogador deste posto 

específico terá que adaptar-se inteligentemente ao seu contexto de atuação e 

isso será possível através das mais variadas ações. Devido à grande 

dificuldade de estudo dos comportamentos, pelo motivo anteriormente descrito, 

o autor (Op. Cit.), ao estudar os três melhores pivôs da Liga Asobal, agrupou 

as habilidades, de forma mais lógica, em sete (conforme se referiu nos 

procedimentos de análise), de acordo com a função do pivô em jogo e 

encontrou os seguintes encadeamentos, por ordem de utilização: 

1) Bloquear o adversário, seguido de desmarcação e remate; 

2) Ganhar posição, finta e remate; 

3) Ganhar posição, desmarcação e remate; 

4) Bloquear o adversário, ganhar posição, finta e remate; 

5) Ganhar posição e remate; 

6) Desmarcação e remate; 

7) Conter o adversário, desmarcação e remate. 
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No Quadro 32 fica evidente que o pivô em estudo apresenta como 

encadeamento de ações preferencial: 1) fixar e/ou atrair adversário sem 

bola,  seguido de ganho de posição e/ou pedido da bola , utilizado por 7 

vezes. De seguida, o pivô utiliza maioritariamente a combinação de ações: 2) 

deslocamento de rutura com pedido da bola,  seguido de fixar e/ou atrair 

adversário sem bola , por 5 vezes.  

Os padrões encontrados distinguem-se dos resultados obtidos por 

Sobrino (2011), lembrando, contudo, que o presente estudo apenas recai sobre 

o modo de atuar de um pivô de uma equipa, sendo também importante 

recordar que os jogos estudados podem não ser suficientemente 

representativos do universo dos jogos realizados e das equipas defrontadas na 

época desportiva em causa. Na verdade, já se verificou anteriormente que o 

número de ações da primeira para a segunda e terceira intervenções caía 

abruptamente. Tal indicia que o pivô em causa realiza maioritariamente uma 

ação isolada com deslocamento ou uma intervenção. Este fator poderá 

também ser justificado pelo grande poderio físico, comparando com os 

opositores, o que lhe permitirá resolver as situações com menos ações; ou pela 

primeira linha que, sendo muito forte, resolve o ataque sem necessitar de 

grande continuidade.  

No Quadro 32 pode verificar-se que o nosso pivô poucas vezes executa 

encadeamento de 3 ações (24 situações em todas as analisadas), e raramente 

4 ações (4 situações). 
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Quadro 32: Encadeamentos mais utilizados pelo pivô 

Ação no deslocamento 1ª ação de intervenção 2ª ação  de intervenção 3ª ação de intervenção 
Número de 

ocorrências 

Deslocamento rutura 

com pedido da bola 

Fixar/atrair adversário(s) 

sem bola 
  5 

 Rematar   4 

 Fintar 1x1   2 

     

Fixar e/ou atraír 

adversário(s) sem bola 

Ganhar posição e/ou 

pedir a bola 
  7 

 
Deslocamento de rutura 

com pedido da bola 
  3 

     

Deslocamento de apoio 

com pedido da bola 
Passar   4 

 
Ganhar posição e/ou 

pedir a bola 
  3 

     

Bloquear sem bola 
Fixar e/ou atraír 

adversários sem bola 
  2 

 
Ganhar posição e/ou 

pedir a bola 
  2 

     

 
Ganhar posição e/ou 

pedir a bola 

Deslocamento de rutura 

com pedido da bola 
 3 

  
Fixar/atrair adversário(s) 

sem bola 
 3 

  Fintar 1x1  2 

  Bloquear sem bola  2 

     

Deslocamento de apoio 

c/ pedido da bola 

Fixar e/ou atrair 

adversário(s) com bola 
Passar  2 

 Passar 
Deslocamento de rutura 

com pedido da bola 
 2 

     

 
Ganhar posição e/ou 

pedir a bola 
Fintar 1x1 Passar 2 
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Quando se olha para o resultado das ações do pivô (Quadro 33), pode 

verificar-se a ocorrência de essencialmente três situações: vantagem não 

aproveitada (30.4%), vantagem aproveitada (23.8%) e perda de vantagem 

(18.5%). Assim, existem imensas situações em que a vantagem criada pelo 

jogador pivô não é aproveitada pelos seus companheiros de equipa. Tal 

evidencia a dificuldade dos jogadores de primeira linha em identificar esses 

momentos e reforça o papel decisivo do pivô na criação de superioridades, 

através das decisões durante o jogo, referidas pelos mais diversos autores 

(Freitas, 2004; Santos, 1999, 2012; Sobrino, 2011; Tavares & Arraya, 2012). 

Verifica-se ainda que, em terceiro lugar, o pivô apresenta como resultado a 

perda de vantagem, que pode justificar-se pelo seu posicionamento e contacto 

permanente com os defensores. Constata-se que apenas 6.6% das situações 

resultam em situação direta de golo pelo próprio pivô e que apenas 1.8% de 

situações não são aproveitadas com golo por remate falhado aos 6m. Daqui se 

conclui que a intervenção do pivô é essencialmente no sentido de colaborar 

com os companheiros e em benefício destes, mais do que em benefício 

próprio. No entanto, não pode esquecer-se que muitas situações de vantagem 

são não aproveitadas (conforme se viu anteriormente), o que naturalmente 

poderia aumentar o número de situações potenciais de golo pelo próprio pivô. 

Os nossos resultados vão de encontro ao estudo de Andrés (1997), que, 

apesar de encontrar valores mais altos que os nossos para a finalização dos 

pivôs (11.6%), confirma que são aqueles que menos vezes finalizam em jogo. 

Verifica-se que existem poucas situações de ganho de 7m e/ou sanção 

(apenas 4 nos cinco jogos), representando apenas um sete metros conquistado 

por jogo. Este dado surpreende-nos, já que se esperava, pela nossa 

experiência empírica, que o pivô obtivesse mais situações de livre de 7m com 

ou sem sanção.   

Outro dado importante foi o número de falhas técnicas do pivô (13 em 

cinco jogos), representando 7.7% de casos, o que pode justificar-se pela 

permanente proximidade de defensores e contacto com os mesmos e pouco 

tempo para executar as habilidades.  
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Quadro 33: Resultado das ações do pivô 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar-se o resultado das ações do pivô para a equipa (Quadro 34), 

verifica-se que maioritariamente ocorre a manutenção da posse de bola (44%). 

Este dado é muito interessante e está relacionado com o resultado das ações 

do pivô descritas anteriormente - como existiam muitos casos de vantagem não 

aproveitada e perda de vantagem, é natural que a equipa mantenha a posse de 

bola. Tavares (2000) encontrou valores muito interessantes para a intervenção 

do pivô, já que 69.5% dos golos obtidos no ataque resultaram da sua ação e, 

dos ataques em que não houve intervenção do pivô, apenas 30.5% culminaram 

com golo. Estes dados reforçam a grande influência do pivô no ataque em 

sistema. Os nossos valores não podem ser comparados porque analisamos 

ações e não ataques, sendo que algumas das situações em que o pivô 

intervém, e que resultam na manutenção da posse de bola, poderão acabar em 

golo no final desse ataque. Mesmo assim, verifica-se que 27.4% de ações 

resultam diretamente em golo e que, se somarmos as situações em que não 

houve golo (13.7%), estamos a falar de cerca de 40% de situações que 

envolvem finalização.  

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

R
es

ul
ta

do
 A

çã
o 

do
 p

iv
ô 

Golo + Sanção 2 (1,2%) 

Golo 9 (5,4%) 

Vantagem aproveitada 40 (23,8%) 

Não golo+sanção 1 (0,6%) 

Não golo 6m 2 (1,2%) 

7m+sanção 3 (1,8%) 

7m 1 (0,6%) 

9m+sanção 2 (1,2%) 

Vantagem não aproveitada 51 (30,4%) 

perde vantagem 31 (18,5%) 

9m 13 (7,7%) 

falha técnica pivot 13 (7,7%) 

Total 168 (100%) 
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Quadro 34: Resultado para a equipa 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque em 

sistema  
R

es
ul

ta
do

 p
ar

a 
a 

eq
ui

pa
 

Golo 46 (27,4%) 

Não Golo 23 (13,7%) 

Mantém posse de bola 74 (44%) 

Perda da bola 25 (14,9%) 

Total 168 (100%) 

 

Quando se analisa a zona de finalização da equipa (Quadro 35), 

encontra-se a maior percentagem para os 9m (62.5%) e, de seguida, aos 6m 

(32.3%), indiciando uma primeira linha muito forte sem grande necessidade de 

recorrer ao jogo interior para alcançar o sucesso e/ou uma tendência em 

termos de modelo de jogo que privilegia a finalização exterior. No entanto, não 

se pode esquecer que apenas se contemplam as situações de igualdade 

numérica e ataque em sistema. Este aspeto é importante, pois enviesa a 

análise e explica, em parte, as diferenças encontradas por comparação com os 

dados obtidos por Juan de Díos (2002) acerca do campeonato júnior realizado 

no Luxemburgo e onde encontrou índices de finalização aproximados entre as 

zonas de seis metros (35.21%) e de nove metros (31.67%). De facto, é 

expectável que em situação de inferioridade numérica ou superioridade 

numérica as equipas procurem finalizar preferencialmente aos seis metros, 

dada a maior probabilidade de sucesso, o que a ser analisado conjuntamente 

com as situações de igualdade numérica altera naturalmente os dados relativos 

às formas e locais de finalização. Mesmo assim, o estudo realizado por Andrés 

(1997) apresenta valores muito semelhantes aos nossos (66.6% para 

finalização dos 9 metros e 33.3% para os 6 metros), o que se poderá justificar 

também pelo facto de o estudo deste autor ter sido realizado no campeonato 

alemão, onde há excelentes atiradores, o que aproxima as características 

comportamentais das equipas estudadas com as da nossa equipa. 
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Quadro 35: Zonas de finalização da equipa 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

Z
on

a 
de

 

fin
al

iz
aç

ão
 d

a 

eq
ui

pa
 

9m 60 (62,5%) 

6m 31 (32,3%) 

7m 5 (5,2%) 

Total 96 (100%) 

 
Quando se analisa as situações em que o pivô utiliza os meios táticos de 

colaboração na primeira intervenção (Quadro 36), encontra-se o ecrán (60%) e 

o bloqueio (27.1%) como os mais significativos. Confirmam-se assim os 

resultados de Andrés (1997), que observou maioritariamente a realização de 

ecráns por parte do pivô em benefício do central ou laterais. Tavares (2000), 

por seu lado, encontrou valores totalmente opostos para estes dois meios 

táticos, sendo que o bloqueio foi utilizado 56.6% enquanto que o ecrán 19.8%. 

É muito interessante este dado, pois, apesar de confirmar estes dois meios 

como os mais utilizados pelo pivô, evidencia uma enorme diferença entre o 

nosso estudo de caso e os pivôs analisados pelo autor (Op. Cit.). Este dado 

pode dever-se ao facto de os pivôs em estudo pelo referido autor não terem 

uma equipa tão concretizadora na primeira linha; ou ainda estar relacionado 

com os sistemas defensivos utilizados pelos adversários dos pivôs estudados. 

Antón Garcia (1998) e Sobrino (2011) também referenciaram estes dois meios 

táticos como sendo dos mais importantes para o jogo do pivô.  

Confirma-se, neste estudo, que o passa e vai e o cruzamento são meios 

de colaboração pouco utilizados pelo pivô, coincidindo com a conclusão de 

Andrés (1997), que atribui pouca importância às penetrações sucessivas e o 

passa e vai no jogo do pivô, exceto em situações de inferioridade numérica 

para o primeiro e ataque a defesas abertas para o segundo. É natural que o 

passa e vai não seja tão utilizado, devido aos sistemas defensivos 

confrontados na maioria dos casos analisados serem 5:1 ou 6:0, que, sendo 

defesas fechadas, não permitem tanto espaço entre linhas – condição 
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importante para a utilização deste meio tático (Andrés, 1997). Já o valor baixo 

encontrado para os cruzamentos poderá estar relacionado com o modelo de 

jogo que não privilegia tanto este tipo de meio tático nas combinações 

utilizadas pela equipa em estudo.  

Estes números poderão, ainda, relacionar-se com o facto de a equipa ter 

uma primeira linha muito concretizadora e justificam os valores encontrados 

para a finalização maioritariamente aos 9m (62.5%).  

 
Quadro 36: Meios táticos utilizados pelo pivô na primeira intervenção 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

M
ei

os
 tá

tic
os

 n
a 

pr
im

ei
ra

 in
te

rv
en

çã
o 

Bloqueio 19 (27,1%) 

Ecrán 42 (60%) 

cruzamento 2 (2,9%) 

Penetrações sucessivas 7 (10%) 

Total 70 (100%) 

 

 Quando se procura entender qual o benefício das ações do pivô (Quadro 

37) percebe-se que são equilibradas entre o benefício de um colega (51.8%) e 

do próprio (44.6%).  

Quadro 37: Benefício das ações do pivô 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

B
en

ef
íc

io
 d

as
 

aç
õe

s 
do

 p
iv

ô próprio 75 (44,6%) 

colega 87 (51,8%) 

S/ Benefício 6 (3,6%) 

Total 168 (100%) 

 

No encadeamento de ações (Quadro 38) constata-se igualmente que as 

ações em benefício do companheiro e em benefício próprio apresentam 

números semelhantes (31 e 28 respetivamente). 
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Quadro 38: Segundo benefício das ações do pivô 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

S
eg

un
do

 

be
ne

fíc
io

 d
a 

aç
ão

 d
o 

pi
vô

 próprio 31 (18,5%) 

colega 28 (16,7%) 

S/ Benefício 109 (64,9% 

Total 168 (100%) 

 
 Como caracterização final da ação do pivô pode perceber-se que 

quando o pivô recebe a bola (Quadro 39) o faz maioritariamente com a mão 

dominante (61.3%), o que traduz a necessidade do pivô dominar a relação com 

bola em espaço curto e, devido à proximidade de jogadores, ganhar posição 

com um braço e libertar o outro para a receção. 

 
Quadro 39: Tipo de receção efetuada pelo pivô 

 AÇÕES pivô titular, 

igualdade e ataque 

em sistema  

R
ec

eç
ão

 d
a 

bo
la

 

1 mão dominante 19 (61,3%) 

1 mão não dominante 1 (3,2%) 

2 mãos 11 (35,5%) 

Total 31 (100%) 

 
 
 

5.3. Avaliação do perito 

Pretendia-se relacionar os comportamentos realizados pelo pivô em 

estudo com o seu nível desempenho, numa perspetiva mais integrada e 

situacional, evitando-se uma avaliação simplista e redutora baseada na 

obtenção ou não de golo. Assim, optou-se por entrevistar treinadores peritos 

acerca das situações analisadas, tendo-se solicitado que estes visionassem as 

várias situações em estudo e atribuíssem uma valoração ao desempenho do 

pivô. Subsequentemente, e para cada situação, foi solicitado que ordenassem 

as outras possibilidades de atuação. Não obstante, não foi possível analisar o 
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volume de dados obtidos o que entendemos fazer num futuro próximo. Assim, 

centrámo-nos apenas na avaliação atribuída pelo perito investigador e 

procedemos à realização de uma regressão logística multinomial partindo de 

um vasto conjunto de observações comportamentais com vista à criação de um 

modelo que possibilitasse a predição dos valores de desempenho (neste caso 

ordinais de 1 a 5) para a posição de pivô. Contudo o modelo criado, com base 

nas componentes criadas a partir das variáveis originais, apresentou um poder 

explicativo de apenas 4%, pelo que se decidiu mudar de estratégia e regressar 

à “nuvem” original de variáveis. 

Recorreu-se, assim, à técnica estatística regressão logística para, a 

partir de um conjunto de observações relativas a um número restrito de 

variáveis categóricas, produzir um modelo que permitisse a predição dos 

valores atribuídos pelo perito ao desempenho do pivô. O modelo criado, 

construído sobre seis variáveis (sistema defensivo, marcação no 

deslocamento, marcação na intervenção, ação no deslocamento, 1ª ação de 

intervenção e tipo de contato na 1ª intervenção) que ajusta 29 parâmetros, tem 

um poder explicativo global de 68.5%. (Figura 2). A maior dificuldade no uso 

destas ferramentas tem a ver com o número extremamente reduzido de casos; 

na situação em análise registam-se apenas 57 casos em que as variáveis 

selecionadas estão todas definidas. Desta forma, verifica-se que esta técnica é 

promissora e fornece algumas pistas quanto aos comportamentos que 

explicam a classificação do perito, ou seja, permite encontrar sentido nas 

variáveis escolhidas e ver o que os peritos valorizam em termos de atuação do 

pivô. É de salientar que este caminho pode ser explorado, apesar de não se ter 

confrontado os resultados obtidos com a avaliação de outros peritos; e o 

número de jogos ser reduzido para conclusões mais robustas. 
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Figura 2: Regressão logística para a avaliação do perito 
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Limitações do estudo  

 Com a realização do presente estudo de caso verificamos algumas 

limitações que nos dificultaram a generalização dos resultados obtidos. A 

primeira dificuldade decorreu da falta de um corpo teórico sólido e estudos com 

uma metodologia sólida sobre o tema. 

O facto de a nossa amostra ter um número reduzido de jogos, devido a 

questões relacionadas com o tempo, com o número de pessoas disponíveis 

para a recolha de imagens e com os recursos financeiros necessários para as 

deslocações aos pavilhões, também dificulta a generalização e comparação de 

forma mais significativa. 

O contexto da atividade oferece múltiplas categorias o que impossibilita 

estudá-las todas, cada situação é única e irrepetível; no entanto, desenharam-

se as categorias que se entenderam mais pertinentes para o estudo em 

questão.  

A utilização de uma metodologia observacional facilitou a captação de 

informação sobre o que se passa, mas não dispomos de informação sobre que  

opções terá avaliado o pivô para adotar um determinado comportamento e 

porquê.  

 É de referir que desvirtuamos um pouco a ideia original de avaliação dos 

comportamentos do pivô por 3 peritos, ao utilizarmos apenas a do perito 

investigador, por limitações temporais e não termos ainda utilizado a avaliação 

do próprio pivô que tinha sido efetuada. 
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6. Conclusões 

 

As ações do pivô apresentam um grande espectro. Contudo, resultou 

evidente do presente estudo que o pivô realiza maioritariamente uma ação em 

cada situação de relação com a primeira linha. Entre as mais utilizadas, e por 

ordem de importância, encontram-se: 1) fixar/atrair adversário sem bola; 2) 

ganhar posição e/ou pedir a bola; 3) deslocamento de rutura com pedido da 

bola; e 4) bloquear sem bola.  

O pivô analisado resolve as situações de jogo mediante um número 

reduzido de encadeamentos de habilidades. Dentro destes, pode observar-se 

que este pivô utiliza, por ordem de importância: 1) fixar/atrair adversários sem 

bola seguido de ganho de posição e/ou pedido da bola; 2) deslocamento de 

rutura com pedido da boa seguido de fixação/atração de defensor(es) sem 

bola. Constatamos ainda que quando o pivô intervém sem deslocamento, inicia 

maioritariamente a sua ação com ganho de posição e/ou pedido da bola para 

logo encadear diversas ações. Por último, e não menos importante, verifica-se 

que o pivô raramente executa três ou mais ações encadeadas; e que quando 

tal acontece normalmente implica a posse da bola por parte daquele para 

passar ou finalizar. 

Relativamente ao resultado das ações do pivô para a equipa, observa-se 

que maioritariamente ocorrem duas situações: ( i ) manutenção da posse de 

bola por vantagem não aproveitada pelos companheiros de equipa e ( ii ) 

Situação clara de finalização com golo ou sem golo, resultando evidente a 

grande influência deste posto específico no jogo. 

Quando se avaliou o desempenho do pivô, pelo perito investigador, e se 

procuraram evidências acerca das variáveis que maior influência têm no seu 

desempenho máximo, foram encontradas as seguintes: ( i) Sistema defensivo 

confrontado, ( ii ) marcação defensiva no deslocamento, ( iii ) ação no 
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deslocamento, ( iv ) marcação defensiva na primeira intervenção, ( v ) primeira 

ação na intervenção e ( vi ) tipo de contacto no deslocamento, com um poder 

explicativo de 68,5%. 

Não podemos deixar de salientar, uma vez mais, que os dados 

encontrados são referentes ao estudo de caso deste pivô em particular, e ao 

reduzido número de jogos da amostra, limitando, por isso, a extrapolação para 

o geral. 

 

Implicações práticas no contexto situacional 

 Em termos práticos, pensamos que é necessário encontrar métodos de 

treino do posto específico de pivô que se adeqúem ao desenvolvimento das 

ações determinantes para este posto específico e em confrontação 

permanente, uma vez que a sua atuação ocorre em constante contacto e com 

fortes constrangimentos espácio-temporais, especialmente em ações de 1x1 e 

2x2. 

 Outro dado importante será a avaliação do desempenho do jogador pivô 

em situação de jogo, criando objetos de observação adequados, para que se 

possa melhorar o desempenho deste posto específico tão importante para o 

rendimento da equipa.    

 

Sugestões para trabalhos futuros 

Como sugestões para futuros trabalhos, recomenda-se: 

- Comparar as habilidades identificadas com as de outros pivôs de 

outros níveis de competição; 

- Abordar o objeto de estudo sobre outra perspetiva, por exemplo 

entrevistando os protagonistas, para podermos compreender o porquê e 

como a utilização de determinadas habilidades; 
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- Estudar o problema do ponto de vista dos treinadores peritos através 

de inquéritos que complementem a visualização de imagens; 

- Criar um mapa de comportamentos, com diferentes níveis de 

concretização, para a elaboração de planos de treino, propondo uma 

metodologia específica para o treino deste posto específico. 

- Identificar habilidades de outros postos específicos em andebol. 
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Categoria 1 - caracterização do jogo 

 

 

Categoria 2 - descrição da situação inicial 

 

 

Jogo:
Tipo de prova PO1 Fase Final
Pavilhão

Árbitros

nº câmaras

Nº Jogo tempo vídeo Tempo Jogo Equipa marcha marc. Dif. Marcador N Equipa A Fase do jogo Sistema of. Sistema def. confrontado PivotA PivotB

Posição inicial pivot A Posição da bola inicial Situação Inicial pivotA marcação defensiva inicial
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Categoria 3 - situação no deslocamento 

 

 

Categoria 4 - situação na intervenção 

 

 

 

 

Zona deslocamento marcação defensiva deslocamento Posição Bola Deslocamento Ação_deslocamento Tipo contacto 1

Zona intervenção marcação defensiva intervenção Posição da bola int. Ação intervenção_1 Tipo de contacto int_1 Ação intervenção_2 Tipo Contacto int_2 Ação intervenção_3 Tipo int_3
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Categoria 5 – resultado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado ação pivot Sanção conquistada Resultado equipa Zona Finalização Equipa Meio tático Meio tático2 Benefício 1 Benefício 2 Aproveitamento Outro Aproveitamento receção Avaliação Perito
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Categoria 1 - caracterização do jogo 

Número de jogo: número de controlo para análise de comportamentos por jogo; 

Tempo de vídeo: registo de tempo de vídeo para posterior consulta; 

Tempo de jogo: registo do tempo de jogo em que ocorreram os registos; 

Equipa: numeração associada a cada equipa e que pretende caracterizar a 

equipa à qual correspondem os diferentes registos 

Marcha marcador: Resultado registado no momento das ações; 

Diferença do marcador: diferença de golos entre o visitado e visitante; 

N equipa A: relação numérica em relação à equipa que ataca; 

Fase do jogo: Registo da fase de jogo em que ocorrem as ações – ataque em 

sistema, contra golo, contra-ataque apoiado, contra-ataque direto e ainda 

ataque rápido; 

Sistema ofensivo: descrição do sistema ofensivo utilizado na sequência de 

ataque em que se registaram os comportamentos; 

Sistema defensivo: sistema defensivo contra o qual foram registados os 

diferentes comportamentos ofensivos; 

Pivô A: pivô atacante – titular ou suplente; 

Pivô B: pivô sempre que há transformação de sistema a 2:4 – suplentes 1 e 2, 

1ª linha ou extremo; 

 

Categoria 2 - descrição da situação inicial 

Para todas as descrições de posições e zonas de ação foi utilizada a 

divisão do campo em zonas de acordo com a figura 2, representando a 

diferença de zonas entre os diferentes postos específicos e a primeira e 

segunda linha. 
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Figura 3: Zonas de ação no jogo de andebol 

Posição inicial do pivô A: posição que o pivô ocupa imediatamente antes do 

início do ataque em sistema; 

Posição da bola inicial: posição da bola imediatamente antes do ataque em 

sistema; 

Situação inicial pivô A: situação numérica em que se encontra o pivô no 

momento inicial; 

Marcação defensiva inicial: colocação do(s) defensor(es) no momento inicial; 

 

Categoria 3 - situação no deslocamento 

Zona deslocamento: zona para onde se deslocou o pivô; 

Marcação defensiva deslocamento: colocação do(s) defensor(es) durante o 

deslocamento; 

Posição bola deslocamento: posição da bola quando o pivô se desloca; 
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Tipo contacto deslocamento: descreve o contacto que a que o pivô está sujeito 

durante o deslocamento – sem contacto, contacto equilibrado ou contacto 

desequilibrado; 

 

Categoria 4 - situação na intervenção 

Zona intervenção: zona onde o pivô intervém; 

Marcação defensiva intervenção: colocação do(s) defensor(es) no momento de 

intervenção do pivô; 

Posição bola intervenção: posição da bola quando o pivô intervém; 

Ação intervenção 1: descrição da primeira ação do pivô em intervenção; 

Tipo contacto intervenção 1: descreve o contacto a que o pivô está sujeito na 

primeira intervenção; 

Ação intervenção 2: descrição da segunda ação do pivô em intervenção; 

Tipo contacto intervenção 2: descreve o contacto a que o pivô está sujeito na 

segunda intervenção; 

Ação intervenção 3: descrição da terceira ação do pivô em intervenção; 

Tipo contacto intervenção 3: descreve o contacto a que o pivô está sujeito na 

terceira intervenção; 

 

Categoria 5 – resultado 

Resultado ação pivô: descrição do resultado da ação do pivô na sequência de 

ataque registada; 

Sanção conquistada: registo das sanções conquistadas pela equipa em posse; 

Resultado equipa: descrição do resultado para a equipa na sequência de 

ataque registada; 
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Zona de finalização equipa: zona onde finaliza a sequência de ataque sempre 

que há remate; 

Meio tático: registo do meio tático utilizado pelo pivô quando intervém; 

Meio tático 2: registo do segundo meio tático utilizado pelo pivô na mesma 

sequência de ataque; 

Benefício 1: registo do benefício que provocou a ação do pivô – próprio, colega 

ou sem benefício; 

Benefício 2: registo do segundo benefício que provocou a ação do pivô – 

próprio, colega ou sem benefício; 

Aproveitamento: registo do aproveitamento da(s) ação(ões) do pivô – 

aproveitado ou não aproveitado 

Outro aproveitamento: registo de outro aproveitamento dentro da mesma ação; 

Receção: descrição da receção do pivô sempre que recebe a bola para 

situação de perigo iminente – uma mão dominante, uma mão não dominante 

ou duas mãos; 

Avaliação peritos: avaliação das ações pelos peritos. Foram considerados 

treinadores com experiência na função com mais de dez épocas desportivas 

e/ou treinadores com títulos nacionais conquistados na 1ª divisão. Foi utilizada 

uma escala qualitativa de 1 a 5 de acordo com a adequação da atuação do 

pivô, sendo que 5 corresponde à melhor opção tomada. 
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Resumo das variáveis 

 

  

 

 

 

 

 

Sist. Of.
3:3
2:4

3:3/2:4
3:3/2:4/3:3

3:2SP
3:2CP

2:3
3:2/2:3
2:3/3:2

3:2SP/3:2CP

Receção
1 mão dominante

1 mão não dominante
2 mãos

Fases do jogo
Contra-ataque D
Contra-ataque A
Ataque rápido

Sistema
Contra-golo

Sist. Def.
6:0
5:1

5:1LD
5:1LE

4:2LED
4:2LEC
4:2LDC

3:3
HxH
5+1
4+2
Inf.

Sup.

Nº Jogadores
6x6
6x5
6x4
6x3
5x6
5x5
5x4
5x3
4x6
4x5
4x4
4x3

Posição da bola/Posição inicial do pivot
LE
C

LD
PD
2PD
2LD
2C
2LE
2PE
PE

Marcação defensiva
Frente
Trás

Lado Forte
Lado Débil

S/marcação
Forte/Débil
Frente/Trás

Ações do Pivot
Rematar

Fintar 1x1
Fintar 1x2

Passar
Fixar/atrair adversário(s) c/ bola
Fixar/atrair adversário(s) s/ bola

Bloquear s/ bola
Bloquear c/ bola

Deslocamento apoio c/ pedido bola
Deslocamento rutura c/ pedido bola

Ganhar posição / pedir a bola

Meios táticos
Bloqueio
Cortina
Ecrán

cruzamento
passe e vai

Penetrações sucessivas

Tipo de Contacto
Contacto desequilibrado

Contacto equilibrado
Sem contacto

Sanção conquistada
adv.
2'

desq.
exp.

Resultado equipa
Golo

Não Golo
Mantém posse de bola

Perda da bola
Passivo

Zona Finalização equipa
9m
6m
7m
CA

Pivot B
1ªlinha
ponta

Suplente 1
Suplente2

Pivot A
Titular

Suplente 1
Suplente 2

Benefício
próprio
colega

S/ Benefício

Aproveitamento
Aproveitado

não aproveitado
Situação inicial pivot A

1x1
2x2
3x3
1x0
1x2

Resultado da ação pivot
Golo + Sanção

Golo
Vantagem aproveitada

Não golo+sanção
Não golo 7m
Não golo 6m
7m+sanção

7m
Não golo 9m+sanção

Não golo 9m 
9m+sanção

Vantagem não aproveitada
perde vantagem

9m
falha técnica pivot
Sem intervenção

Ausente


