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Resumo: 

 
Abstract: 
 

    Uma proposta de trabalho baseada na 
experiência de campo alicerçada numa linha 
metodológica defensora de um ensinar a jogar 
jogando, uma abordagem dos Jogos Desportivos 
Colectivos, sustentada numa sequência de 
objectivos e conteúdos cuja progressão é vinculada 
apenas ao ritmo de  cada  um. Não mais do que 
uma sequência de condicionantes, que orientam a 
criança, para a descoberta, para a reflexão e para a 
resolução de uma forma criativa, os problemas 
apresentados durante a prática do jogo.  
 

       A work proposal, based on field experience, 
based on a line of a teaching methodology 
defending teaching game by playing the game, an 
approach of the team sports, sustained in series of 
objectives and content development which is 
bound only to the rhythm of each individual. No 
more than a sequence of constraints, which guide 
the child to the discovery, for reflection and 
resolution in a creative way, the problems 
presented during the practice of the game. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
Todos aqueles que já tiveram de ensinar algo a 

alguém terão seguramente sentido quão difícil é 
estabelecer um quadro lógico e coerente de tarefas 
que contemplem os objectivos, os meios, os 
métodos e as etapas a ultrapassar, até se atingir 
um determinado nível de prestação por parte 
daqueles que são alvo de aprendizagem. (Oliveira) 
1995 pp9 

O que propomos de seguida, é uma sequência 
de objectivos e conteúdos cuja progressão é 
marcada apenas e simplesmente pela assimilação 
que cada jovem vai realizando. Não existe qualquer 
vínculo cronológico a cumprir.  

Este é um aspecto importante que marca 
diferenças substanciais com os modelos de 
planificação mais habituais, que estruturam o 
processo em etapas cronológicas e, na maioria dos 
casos, propõem uma sequencia estanque, sujeita 
apenas a pequenas modificações em função das 
características e necessidades dos jogadores 
(Pintor, 1989; Gimenez y Saenz, 1999; Ibáñez, 
2002.)   

A forma de jogo Condicionado como meio 
de ensino/ treino do jogo de Basquetebol na etapa 
de iniciação, surge com uma importância 
assinalável, quando se enceta uma nova 
abordagem dos Jogos Desportivos Colectivos, que 
defende um ensinar a jogar jogando, baseado em 
afirmações como as de Bosc e Poulain (1995), 
segundo os quais, existem três princípios que 
fundamentam o ensino e facilitam a aprendizagem, 
e que segundo os mesmos são aplicáveis a todos 
os níveis de jogo: 

i) O jogo como ponto de partida; 

ii) Predominância da pedagogia baseada no 
acto táctico; 

iii) Resposta às necessidades técnicas. 

Veléz (2006), refere que ensinar a jogar 
Basquetebol através duma perspectiva 
construtivista, significa partir dos conhecimentos 
dos jogadores e ajudar a que sejam eles mesmos a  

construir as suas próprias aprendizagens, num 
processo de crescimento progressivo que 
dependerá do ritmo de assimilação pessoal. 

Estes conceitos marcam uma clara distinção 
entre os métodos tradicionais, que se caracterizam 
fundamentalmente pela, decomposição do jogo em 
acções de complexidade crescente, ensino das 
acções técnicas por faseamentos dos gestos, 
prática pouco diversificada, provocando uma 
aprendizagem quase sempre passiva, pouco 
consciente e incapaz de se manifestar quando 
surge volatilidade no contexto de aplicação da 
mesma. 

Tratando-se os Jogos Desportivos 
Colectivos, como sabemos, de contextos 
extremamente voláteis, explica-se assim o porquê 
da dificuldade que os alunos/atletas formados com 
esta metodologia manifestam em realizar as acções 
aprendidas em situação competitiva.  

A tomada de decisão, nunca é, nestes 
métodos estimulada e como tal o atleta reproduz o 
exemplo do treinador/professor, sem nunca 
perceber ou estimular o timing, a velocidade e a 
adequação da execução ao momento concreto em 
que o problema é apresentado. 

Para além disso, a motivação, o empenho e 
a entrega dos alunos/atletas não é alcançada, na 
medida em que, como agentes não activos, 
executantes de acções quase sempre fechadas, não 
cumprem as características que segundo Lima 
(2000) as crianças em idade de iniciação desportiva 
valorizam. Fala este autor: da continuidade da 
acção, do envolvimento pessoal e da incerteza no 
desfecho. 

Por tudo isto, defendemos tal como refere 
Oliveira (2001), a reprodução de soluções no 
contexto real, no qual o problema surge, o mais 
próximo possível da situação fundamental de jogo. 

A iniciação baseada em jogos 
condicionados justifica-se também pelas 
dificuldades que os atletas/alunos demonstram em 
idade de iniciação. Estes problemas são 
fundamentalmente de natureza táctica, baseados 
na incompreensão das bases estruturais do jogo e 
num domínio rudimentar dos fundamentos 
técnico-tácticos. 
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Consideramos a táctica individual que Hernández 
Moreno  (1996)  define  como a solução  prática  
perante  os  problemas  motores  que  podem  
surgir  em  determinadas situações que ocorrem 
durante o jogo, fundamental e o factor que mais 
deve prender a atenção do treinador nesta fase. 

 
1.METODOLOGIA DOS JOGOS 
CONDICIONADOS 
 
Segundo Graça e Pinto 2004, esta metodologia 
assenta num modelo de ensino dos jogos para a 
compreensão (teaching games for understanding –
TGFU), foi sistematizado nos seus traços 
fundamentais por Bunker e Thorpe em 1982. Este 
modelo pretende que a atenção tradicionalmente 
dedicada ao desenvolvimento das habilidades se 
desloque para o desenvolvimento da capacidade de 
jogo, subordinando o ensino da técnica à 
compreensão táctica do jogo. A premissa é a de 
que as situações ou circunstâncias de jogo devem 
ser introduzidas antes e que a partir daí se possa 
assegurar que as habilidades sejam ensinadas de 
uma forma contextualizada. 
 1ª fase – Apresentação de uma forma 
modificada de jogo (adequada à idade); 

Esta adequação deve ser realizada através 
da manipulação da área de jogo, número de 
jogadores, tamanho da bola e regras básicas do 
jogo. Modificação que permite não só uma maior 
ocorrência dos problemas, como também uma 
facilitação na resolução dos mesmos, já que 
surgem num contexto perfeitamente ultrapassável 
pelos executantes. 
 2ª fase – Apreciação das regras do jogo; 
 À medida que se vão introduzindo as regras o 
atleta/aluno deve ser conduzido a reflectir sobre as 
implicações que as mesmas transportam, para a 
forma como se pontua e definem o que se pode e 
não pode fazer.  
 3ª fase – Consciencialização dos problemas 
tácticos; 
 A identificação dos problemas tácticos 
elementares e a tomada de consciência das suas 
possibilidades de resolução. 

 
4ª fase – Contextualização da tomada de decisão; 
 Coloca-se à prova a capacidade de leitura da 
criança, a qual se revela indicador se as práticas 
foram devidamente contextualizadas. 
 5ª fase – Aprendizagem e domínio das 
habilidades técnicas; 

A preocupação com os gestos técnicos 
fundamentais, no seu refinamento e iniciando a 
sua  correcção com vista a etapa seguinte. 
 6ª fase – Performance. 
 A consolidação, através da execução em altos 
níveis de velocidade e a manifestação de uma 
qualidade de jogo praticado que possibilita a 
iniciação de um novo ciclo, com vistão incremento 
de performance. 
 
2-CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS 
CONDICIONADOS 

 
O jogo condicionado pode ser Condicionado 

Ofensivamente, Condicionado defensivamente e 
Condicionado ofensiva e defensivamente. 

As condicionantes impostas podem ainda 
ser formais ou transitórias. 

Por condicionantes formais entendem-se 
aquelas que são aplicadas de uma forma faseada, 
de acordo com os objectivos de cada etapa. As 
condicionantes transitórias são aplicadas apenas 
de uma forma pontual e de acordo com as 
necessidades evolutivas do momento. 
 
3-O JOGO CONDICIONADO COMO PONTO 
DE PARTIDA PARA A RESOLUÇÃO DOS 
PRIMEIROS PROBLEMAS. 
 
 
Sendo uma frase feita que: “o treino tem de 
reproduzir o mais fielmente possível, todo o 
contexto em que se realiza a competição”, será que 
fará sentido a reprodução de parcelas de 
movimento, a exercitação de forma analítica, a 
constante realização de tarefas sem oposição onde 
a competitividade é inexistente. 
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Constata-se contudo que desde cedo a 
aprendizagem é efectuada de forma parcelar e com 
poucas transferências.  
     Deve ser jogando um jogo com algumas 
restrições, que serão levantadas gradualmente, que 
a criança aprende a compreender o jogo, aprende 
como (através de que acções) e porquê deve 
solucionar (vantagens de determinada opção). 
Contudo, há que dominar por um lado a 
metodologia dos jogos condicionados (saber 
sobretudo, quando e que, condicionantes deve 
impor) e por outro ter um conhecimento profundo 
do processo evolutivo da criança sabendo 
igualmente quais as características do jogo das 
crianças em iniciação.  

Segundo Ribeiro (1997), o jogo praticado 
por principiantes, revela as seguintes 
características: 

 Dificuldades ao nível da cooperação, 
com largo predomínio das acções 
individuais, onde o agarrar a bola é 
quase inexistente e onde o drible é a 
solução para todos os problemas. 
Adversários e companheiros apenas 
se tornam relevantes se possuírem a 
bola; 

 Centralização exclusiva na bola, 
provocando aglomeração à sua 
volta, o que origina muitos choques, 
faltas e “bolas presas”. A bola é 
ainda, o único agente propulsor de 
todas as acções; 

 Dificuldades no domínio do próprio 
corpo, o que provoca contactos 
incontrolados e desequilibrados 
(dificuldades no domínio da sócio 
motricidade); 

 Dificuldades no domínio do 
conhecimento e compreensão dos 
objectivos do jogo; 

 Dificuldades ao nível da noção 
defensor-atacante; 

   
 Dificuldades na manipulação da bola, 

o que contribuí para o elevado 
número de maus passes, 
lançamentos falhados, más 
recepções e intercepções 

 “decorrendo o jogo quase sempre no 
meio campo”; 

   
 Dificuldades o nível da noção de 

desmarcação, o que origina 
alinhamento em relação à bola ou 
grande afastamento do portador da 
bola – factores perturbadores da 
progressão da bola.  

Ripoll (1987) cit. por Ribeiro (1997), refere 
que tais características verificam-se na medida em 
que: 

1. A informação visual é pontual e 
corresponde a um conjunto de 
acontecimentos; 

2. A informação é tratada por uma visão 
central; 

3. Um número importante de 
acontecimentos e analisado sem que 
ocorra grande filtragem. 

4. O tempo destinado a consultar cada 
acontecimento é curto. A informação é 
incompleta; 

5. Existe um longo período de tempo entre 
a recepção da informação e o 
desencadeamento da resposta; 

6. As respostas motoras são muitas vezes 
inadequadas. 
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Etapa Progressão: A criança e as suas 
características nesta fase sugere-nos que o 
egocentrismo verificado deve ser encarado com 
naturalidade e não deve ser contrariado, deve ao 
invés, haver uma preocupação de centrar as 
práticas na posse de bola, com o intuito de 
potenciar a capacidade individual de jogo em 
situações de oposição simples (1x1). 
 As condicionantes impostas nesta fase devem 
sempre proteger o atacante, permitindo-lhe a 
tomada de decisão relativamente à melhor forma 
de alcançar o cesto sem preocupação excessiva na 
manutenção da bola. 
 As actividades a propor devem realizar-se em 
espaços reduzidos, com o objectivo de evitar a 
predominância do factor físico por oposição ao  

Táctico e Técnico (como se deseja). 
     Ao procurar-se trabalhar nesta fase conceitos 
como o da profundidade e progressão, sempre que 
possível as tarefas devem realizar-se em duas 
tabelas e com estreita ligação à alternância normal 
entre fase de defesa e ataque. 

Competências a adquirir no final da etapa 1: 
 Conhecer regras básicas das características 

gerais do jogo e possibilidades do jogo com 
bola; 

 Distinguir as fases de Jogo;  

 Compreender as relações entre os factores 
espaço e tempo e a sua influência na 
tomada de decisão do 1x1; 
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 fraca” perante um adversário directo, 
mantendo a sua posse; 

 Conseguir progredir com a bola em 
velocidade com e sem oposição; 

 Domínio básico das mudanças de direcção 
em drible; 

 Domínio Geral do padrão de movimento do 
lançamento de campo; 

 Devem ser capazes de parar a um e dois 
tempos e utilizar o “pé eixo” para conservar 
a posse de bola e/ou ganhar espaço para 
lançamento; 

Etapa Aglomeração: Uma vez mais as 
características da criança estão na base deste 
comportamento. Existe uma atracção natural pela 
bola e o desejo em tê-la faz com que tenha 
dificuldade em afastar-se. Na etapa anterior a 
criança foi levada a ter de decidir muitas vezes 
entre a progressão em drible ou em passe. Este 
dilema orientado pelo treinador, permite à criança, 
perceber a importância da ocupação de espaços 
livres e de quanto a sua ocupação pode facilitar a 
obtenção dum lançamento “fácil”. 
 Paralelamente, a desmarcação tem no 
egocentrismo uma vez mais um elemento 
facilitador. A vontade em receber a bola deve ser 
satisfeita e respeitada quando em situação 
favorável. 
 Ao colocarmos como condicionante defensiva 
transitória, a impossibilidade do defesa realizar 
intercepções, aumentamos o nº de passes bem 
sucedidos e facilitamos assim as primeiras 
expressões de colectivismo. 
 A pouco e pouco constrói-se a ideia que nem 
só o jogador com bola é importante.  
 As tarefas a propor para a resolução desta 
etapa devem assentar fundamentalmente na 
estrutura do 2x2, utilizando igualmente as formas 
1x0, 1x1, 2x0, 2x1, nos diferentes momentos da 
fase de ataque. 
 
Competências a adquirir no final da etapa 2: 

 

 Controlar a bola com a mão “forte” e “mão 

 Conhecer os critérios gerais de eficácia das 
transições rápidas e as bases do jogo em 
superioridade numérica; 

 Conhecer os princípios específicos que 
regem a conduta motora do jogador que 
apoia o portador da bola; 

 Conhecer os critérios de eficácia e as 
características gerais da fixação e do Passe 
e corte; 

 Progredir com bola com ambas as mãos 
sem fixação visual da bola; 

 Conseguir realizar, os arranques directos e 
cruzados em situação de 1x1; 

 Ver a possibilidade de Ressalto como factor 
que influência a decisão de lançar; 

 Conseguir conservar uma ocupação 
homogénea dos espaço de jogo (3 
corredores). 

 
Etapa Defesa Individual: A defesa na fase de 
iniciação deve ser entendida sobretudo como uma 
forma de fazer progredir os recursos do ataque. 
Assim, os primeiros conceitos defensivos são 
abordados ainda na etapa anterior com a 
apresentação de situações de defesa em 
inferioridade numérica. Nesta etapa porém, a 
defesa deve surgir em igualdade numérica e com 
as condicionantes defensivas transitórias a 
surgirem cada vez em menor número. 
 Apesar de desde cedo importar distinguir 
entre a defesa do jogador com bola e do jogador 
sem bola, nesta fase o enquadramento defensivo 
aparece como a principal aquisição a realizar, 
como forma de impedir, a progressão e a 
finalização. 
      Para facilitar estas aquisições, as acções 
defensivas só serão permitidas após a adopção 
deste comportamento.  
     No jogo em igualdade numérica os defesas 
devem marcar o seu marcador com o intuito de  
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quebrar um dos momentos que mais obstaculiza 
esta aprendizagem: a perda da posse de bola e o 
início do processo defensivo. 
     As tarefas a propor para a resolução desta 
etapa devem assentar fundamentalmente nas 
estruturas do 1x1, 2x2 e 3x3, realizadas nos 
diferentes momentos defensivos: Perda da posse 
de bola, transição defensiva e defesa propriamente 
dita. 
 
Competências a adquirir no final da etapa 3: 

 Conseguir ajustar a marcação ao tipo de 
acção possível de realizar pelo adversário; 

 

 Impedir a progressão para o cesto, 
mantendo o enquadramento defensivo; 

 Reagir à perda da posse de bola; 

 Acompanhar o seu adversário directo 
(deslizamento defensivo), tentando 
recuperar a posse de bola 
(desarme/intercepção); 
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Etapa Ataque contra Defesa Individual – Ao 
chegarmos a este momento estamos a efectuar um 
enorme avanço no sentido do jogo jogado pelo 
adulto. Jogar sem organização colectiva já não 
resolve todos os problemas. A diversidade destes, 
é cada vez maior, fruto do cumprimento da etapa 
anterior. Assim, há que dar uma organização 
elementar ao ataque que seja capaz de: 

 tornar a defesa mais vulnerável, e 
ultrapassável através de 1x1; 

 permitir uma organização racional do 
espaço de jogo; 

 permitir o enriquecimento táctico através 
da combinação de acções elementares na 
criação oportunidades de finalização 
(passe;corte;recepção;)/(fintas, arranques 
em drible, “ passadas”) 

 finalizações frequentes (lançamento em 
salto, apoio e passada). 

 
… esta organização é conseguida com a adopção 
do sistema ofensivo (1:2:1) com um base (corredor 
central), dois extremos (corredores central dto e 
esq.) e um extremos baixo (corredor lateral esq ou 
dto). 
 Esta organização permite não só dividir os 
defesas com a ocupação dos vários corredores de 
ataque como também possibilita a utilização de um 
espaço aclarado. 

As tarefas a propor para a resolução desta 
etapa deverão privilegiar as situações de igualdade 
numérica, devendo, contudo, no seu final ser 
apresentadas situações de superioridade numérica 
defensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Competências a adquirir no final da etapa 4: 
 

 Perceber e executar a rotação ofensiva, 
após passe e após invasão de corredor de 
ataque ocupado; 

 Jogar 1x1,  com e sem bola; 

 Ressaltar Ofensivamente sempre que se 
encontra em posição de extremo baixo 
(conceito de triângulo de Ressalto); 

 Apoiar o Lançamento (ressalto/ equilíbrio 
defensivo)), a penetração (Ressalto); 

 Conseguir finalizar, em salto, em apoio e na 
passada com oposição  activa, utilizando a 
mão de acordo com a presença defensiva. 

 Conseguir após entrada na posse de bola 
decidir entre Lançamento (se tiver o cesto 
ao seu alcance) passe (a um companheiro 
desmarcado que ofereça linha de passe),e o 
arranque para o cesto se tiver corredor de 
penetração; 

Conseguir após ter passado a bola, cortar 
directamente para o cesto, saindo da área restritiva 
se não receber a bola; 
 

 Ser capaz, quando sem bola, não se 
aproximar menos de 2/3m, aclarar, cortar 
ou apoiar. 

O quadro que de seguida se apresenta, 
identifica as acções técnico- tácticas de suporte 
presentes nas diferentes formas e que consistem 
em preciosos instrumentos de trabalho que o 
treinador tem ao seu dispor. 
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UMA ÚLTIMA REFLEXÃO 

 
     Quanto mais avançamos na procura de 
conhecimento que nos permita de uma forma 
fundamentada, sustentar a introdução dum 
modalidade desportiva como o Basquetebol, mais e 
maiores são as dúvidas que se levantam. Contudo,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uma única certeza, a de que não existem receitas 
na iniciação desportiva.  

O que anteriormente apresentámos não  
deve ser confundido com uma prescrição indutora 
inevitável de sucesso, que deva ser seguida em 
quaisquer circunstâncias. 

No ensino do Basquetebol, somente pode 
haver espaço para aqueles que: 
…entendam que ninguém pode ensinar o que não 
conhece; 
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…compreendam que o jogo pela sua 
riqueza deve ser simultaneamente o ponto de 
partida e de chegada; 

… tal como Hermínio Barreto partilham da 
opinião que: “Não ensine muito, espere que eles 
aprendam bastante”. 
Precisamente porque o segredo está, pensamos, na 
reflexão permanente, na avaliação contínua da 
resposta dos jovens às práticas que lhes são 
apresentadas, e na diversificação das propostas 
apresentadas. 
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