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O jovem vem ter connosco ...  

… para experimentar.  
 

Gosta e fica …. 

provavelmente traz um sonho …  

ou  

com o tempo vai criando. 

 Considerações iniciais 



RESPONSABILIDADE  
do  

TREINADOR 

INTERVENÇÃO 
PEDAGÓGICA 

AJUSTADA 

Vai alimentando o SONHO, 
tornando-o realista 



Criando um léxico próprio…. 

Dedicação     Passe e receção   Atenção   Passe e 

corte  Linha cesto–cesto  Ajuda   Posição Básica    

Aclaramento       Enquadramento       Drible      

Ressalto    Linha de passe  Concentração 

Lançamento    Trabalho     Defesa     Esforço    

Sobremarcação     Cooperação     Linha da bola  

Solidariedade      Linha de penetração … 



Compreender o basquetebol vai passar por: 

Arrumar as informações que se recebem de uma 

forma estruturada 

 

 

 

 

Ligar as informações  
umas as outras ….. 

 

 

Formando um 
conjunto de 

conhecimentos 

 

 

 

Saber … Agir, Reagir,  
Como , Quando 

e Porquê? 
 
 

Atitude e 
comportamento certo 

no momento certo 
 
 



Atitude e comportamento certo no 
momento certo 

 
 

COMPREENSÃO 
DO JOGO 

ENSINAR O JOGO É FAZER COM 
QUE O JOGADOR O COMPREENDA 

 
 



- é facil de compreender … 
 
- ajuda a compreender melhor o jogo … 
 
- responsabiliza a intervenção de cada um … 
 
- todos os jogadores passam por todas as situações … 
 
- mantém abertura para a introdução de novas soluções … 

 

No RMB trabalhamos este tema que vou 
apresentar desta forma, porque: 



Transição defesa-ataque 

O que é? 

 Subfase do ataque … 

 

Para que serve? 

 Levar  a bola da zona da defesa para a 
zona de ataque… 

 

 

 



Transição defesa-ataque 

 

Como se inicia? 

 recuperação da posse de bola  

 ressalto defensivo/bola recuperada 

 reposição na linha de final (cesto sofrido) 

 bola perdida pela equipa adversária 

 

 

 



Transição defesa-ataque 

Características 
 

 Código de comportamentos nas ações do 
jogo… 

 Rápida, Organizada e Segura   (ROS) 

 Persegue a ideia de evitar que a defesa se 
organize … (C-Ataque – vantagem numérica) 

 

 



Como vamos construir? 

Decisão 

Ocupação 
do espaço Leitura 



Ocupação do espaço 

Ocupação equilibrada do espaço de jogo 

• Definição de 3 corredores de campo 

 2 laterais 

 1 central 

 

• Definição de 4 zonas favoráveis à receção 

de um passe … zonas/estações 



Definição dos 3 corredores do campo 

Corredor lateral 

Corredor central 

Corredor lateral 

Ajudar os jogadores no seu deslocamento para o ataque, a ocupar o 
espaço de uma forma racional …  



Definição das 4 estações 

1ª estação 

2ª estação 

1ª estação 

2ª estação 

Após recuperação da bola , devem ser dadas 2 linhas de passe …. 



Abertura e ocupação das  
estações de receção 

Comunicação – “BOLA” 

 

Velocidade de reação dos 
jogadores sem bola … 

 
… ocupação das estações 

de receção … 
 

À recuperação da posse de bola: 
 



Leitura para decisão 
Ler: 

•O espaço … procurando as opções com as prioridades  no 
pensamento. 

 

•O posicionamento dos colegas e dos defensores diretos … 

 

•Distância que a bola e os defensores têm de percorrer … 

 

•Para garantir a continuidade das ações ofensivas …  



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

• No mesmo grupo de 3, há 
diferentes níveis de apz 
 

• O 1º lança a bola à tabela e 
ganha ressalto … 
 

• O do meio abre à 1º estação do 
lado da bola … 
 

• O 3º abre à 2ª estação do lado 
da bola … 
 

• Todos passam por todas as 
situações … 

Estrutura do exercício 



• Comunicação à equipa – “BOLA” 
 
• Ressalto – cuidados a ter … 

Ganhar a bola no ponto mais alto 
Na queda olhar a 1ª estação … 
Bola no queixo e braços abertos (proteção) 
 

• Realização do 1º Passe … 
Rotação linha final / Linha lateral…passe 
Muito rápido 

 

Aspectos a incidir: 

• Na abertura e ocupação das estações … 
Ver sempre a bola 
De costas para linha lateral … rotação da cabeça, com o olhar controla tudo … 
Preparado para receber/ trabalhar a receção 

 



Trabalho de receção 

Com a linha de passe de fechada – TRABALHAR PARA RECEBER 

Vai a caminho do cesto, 
interrompe e vai para bola … 

Vai para a bola, interrompe 
e vai para o cesto … 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

Opções de Saída : 
 

4 prioridades com passe na 1ª estação: 

• Passe no corte  

• Passe à 2ª estação 

• Entrada em drible pelo corredor central 
 

• Passe no meio ao jogador que corta do lado 
contrário 

 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

Opções de Saída –  
1ª prioridade 
 
Passe no corte   
ao jogador que ganhou 
ressalto defensivo ou a quem 
repôs a bola na linha final … 

 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

Opções de Saída –  
2ª prioridade 
 
Passe à 2ª estação 
 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

Opções de Saída –  
3ª prioridade 
 
Entrada em drible pelo 
corredor central 
 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

Opções de Saída –  
4ª prioridade 
 
Passe no meio ao 
jogador que corta do 
lado contrário 
 



Outras regras na leitura e decisão … 

• Correr  pelos corredores a ver sempre a bola 

 

• Momento de saída da 2ª estação?  

Quando a bola sai da 1ª estação, por passe 
ou por drible ... 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 3 jogadores) 

Quando as linhas de passe estão 
fechadas, ler  a situação … 

• ver a proximidade do defensor 

• ver o espaço do corredor central 

• utilizar o drible 

• ultrapassar o seu defensor direto 

• ver linhas de passe mais à frente 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 4 jogadores) 

• No mesmo grupo de 4, continua 
a haver diferentes níveis de apz 
 

• O 1º lança a bola à tabela e 
ganha ressalto … 
 

• O 2º abre à 1º estação do lado 
da bola. 
 

• O 3º abre à 2ª estação do lado 
da bola. 

 

• O 4º abre à 2ª estação do lado 
contrário da bola. 

 

• Todos passam por todas as 
situações … 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 4 jogadores) 

Opções de Saída –  
1ª prioridade 
 
Passe no corte   
ao jogador que ganhou 
ressalto defensivo ou a quem 
repôs a bola na linha final … 

 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 4 jogadores) 

Opções de Saída –  
2ª prioridade 
 
Passe à 2ª estação 
 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 4 jogadores) 

Opções de Saída –  
3ª prioridade 
 
Entrada em drible pelo 
corredor central 
 



Saída de Contra-Ataque  
(trabalho com 4 jogadores) 

Opções de Saída –  
4ª prioridade 
 
Passe no meio ao 
jogador que corta do 
lado contrário 
 



Saída de Contra-Ataque e ligação ao ataque 
de Posição Simétrico– 5 Aberto 

(trabalho com 5 jogadores) 

Opções de Saída –  
Na 1ª prioridade –  
                Passe no corte   

(Bola no corredor central) 
 
• Jogadores da 1ª linha não recebendo 

a bola - cruzam e abrem …. 
 

• Jogadores da 2ª linha ocupam as 
posições de extremo alto 

 



Opções de Saída –  2ª prioridade - Passe à 2ª estação 

Bola no corredor  lateral –  
o jogador da 1ª linha do lado contrário não recebendo … 
entrada do 1º Trailler … e 2º trailler …. 



Com bola no corredor central 
 
Jogadores da 1ª linha não 
recebendo a bola - cruzam e 
abrem …. 
 
Jogadores da 2ª linha ocupam 
as posições de extremo alto 
 

Opções de Saída –  3ª prioridade - Entrada em drible 
pelo corredor central 
 



Com bola no corredor central 
 
Jogadores da 1ª linha não 
recebendo a bola - cruzam e 
abrem …. 
 
Jogadores da 2ª linha ocupam 
as posições de extremo alto 
 

Opções de Saída –  4ª prioridade - Passe no meio ao 
jogador que corta do lado contrário 
 



Em qualquer das situações, no final da 

transição defesa-ataque não havendo cesto ... 

… os jogadores colocam-se no  ataque de 

posição simétrico de 5 Aberto e jogam os 

fundamentos ofensivos preparados. 



Saída de Contra-Ataque e ligação ao ataque 
de Posição Assimétrico – 4:1 

(trabalho com 5 jogadores) 



Proposta de Exercícios - Decisão 

 2x1, 3x1 ou 3x2 

•Ocupação do espaço no ataque 

• Provocar incerteza no defensor 

•Noção da linha de penetração … 

•Atacar o cesto …  

• Transformar o 2x1 em 1x0 
 

Nota – pode ser alterada a posição dos cones 



2x1 +1  ou   3x2+1 

•Ocupação do espaço no ataque 

• Provocar incerteza nos defensores 

• Exploração da linha de penetração 
para atacar o cesto ou abrir linhas 
de passe…  
• Transformar o 3x2 em 2x1 e este 

em 1x0 
 

Nota – pode ser utilizado também como exercício 
defensivo 



Transição – Leitura e decisão 

3x1 e 3x2 



4x2 e 4x3 

Transição – Leitura e decisão 



Transição – Ocupação do espaço, 
leitura e decisão 

No momento em que o jogador ganha o ressalto, o T 
sinaliza verbalmente uma opção …..  



Concluindo …. 

Neste processo de construção é preciso: 

• acreditar 

• ser empenhado e rigoroso  

• incentivar 

• refletir e reformular se necessário 

• ser paciente!!!! 

 
… pois o caminho também se percorre 

com um passo de cada vez. 



Obrigado pela atenção dispensada 
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