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RESUMO 

O presente estudo tem como tema central os jogos pré-desportivos como estratégia de ensino 

do basquetebol no contexto de escolas públicas. O trabalho partiu de experiências vivenciadas 

no meio escolar público, as quais permitiram também inúmeros diálogos com os professores 

de Educação Física e, consequentemente, foi possível perceber a quase inexistência do 

conteúdo do basquetebol em escolas públicas de Diamantina. Ao serem questionados, os 

professores afirmaram que o problema era comum a todos, ou seja, falta de infraestrutura e 

materiais apropriados para o ensino do jogo de basquetebol. A partir deste cenário, o estudo 

buscou inicialmente desenvolver uma discussão teórica sobre o ensino do basquetebol no 

ambiente escolar e os jogos pré-desportivos como perspectiva metodológica de ensino-

aprendizagem do basquetebol e, posteriormente, apresenta uma proposta de jogos pré-

desportivos para o ensino desse jogo esportivo, os quais podem ser utilizados em aulas de 

educação física na escola. Assim, a partir do referencial teórico obtido, através de pesquisa 

bibliográfica em fontes secundárias, como livros técnicos e artigos publicados em revistas 

científicas, foi realizada uma proposta de 10 jogos pré-desportivos, que poderão servir como 

um material de auxilio pedagógico para professores, visto que tais jogos podem ser 

vivenciados no contexto de escolas públicas, na medida em que em muitas instituições há a 

falta de materiais didáticos, equipamentos e limitações espaciais. Por outro lado, defendemos 

ainda que os jogos favorecem o processo de ensino e aprendizagem, visto que: permitem a 

participação simultânea de grande número de alunos; há pouca exigência de material; 

possibilita a participação dos alunos sem levar em consideração seu nível técnico; há uma 

motivação intrínseca; favorecem o conhecimento das regras básicas da modalidade e da 

mecânica do jogo; contribuem para o desenvolvimento físico e para a aquisição de habilidades 

gerais e específicas para a prática do basquetebol. Portanto, consideramos que o estudo nos 

possibilitou olhar e perspectivar o ensino do basquetebol mediante outras lentes, ou seja, as 

lentes dos “jogos pré-desportivos”, como estratégia didática relevante para o aprendizado do 

basquetebol no contexto de escolas públicas.  

 

Palavras-chaves: Basquetebol Escolar; Jogos Pré-Desportivos Adaptados; Ensino do 

Basquetebol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O basquetebol é um jogo esportivo que apresenta um grande número de aspectos 

positivos a serem trabalhados no ambiente escolar. Segundo Ferreira e De Rose (2003), 

devido a sua grande variação de habilidades específicas e vasto repertório de movimentos, o 

basquetebol é um esporte dinâmico e variado, que exige do praticante diferentes requisitos, 

que vão desde os aspectos físicos e motores, até os perceptuais e cognitivos. 

Ainda conforme Ferreira e De Rose (2003, p.11), “o basquete foi criado pelo 

canadense James Naismith em fins de 1891, na cidade americana de Springfield (Estado de 

Massachusetts)”. De acordo com os referidos autores, os motivos que levaram Naismith a 

criar este jogo, praticado em vários países do mundo, foram: a necessidade de incentivar a 

prática da atividade física pelos alunos do Colégio Internacional da Associação Cristã de 

Moços (ACM), pois eles começavam a apresentar sinais de desinteresse devido à monotonia 

das aulas; a necessidade de criar uma atividade que pudesse ser realizada em local coberto, 

para fugir do inverno rigoroso daquela região e a necessidade de uma atividade que pudesse 

ser praticada por um grande número de pessoas ao mesmo tempo.  

De acordo com as necessidades que levaram Naismith a criar este jogo, podemos 

perceber que enfrentamos nas aulas de educação física as mesmas dificuldades e necessidades 

atualmente em escolas públicas do nosso país, um grande número de alunos desmotivados 

devido à falta de diversidade e metodologia nas aulas; a falta de infraestrutura, como espaços 

e materiais adequados à prática; e a falta de atividades que consigam envolver um grande 

número de alunos ao mesmo tempo. 

Dessa forma, Naismith criou um jogo dinâmico, motivante e envolvente, adaptado a 

locais cobertos, a fim de suprir todas essas necessidades por ele enfrentadas; ou seja, o 

basquete teve origem como um jogo adaptado, que pudesse suprir as dificuldades enfrentadas 

por Naismith nas suas aulas, facilitando de forma satisfatória o trabalho no ambiente escolar. 

De acordo com Paes, Montagner e Ferreira (2009), há algumas estratégias utilizadas 

no ensino e treinamento do basquetebol: os exercícios analíticos, os exercícios sincronizados, 

as brincadeiras, os jogos pré-desportivos, as situações de jogo, os jogos reduzidos e o jogo 

formal. Neste trabalho abordaremos o jogo pré-desportivo como estratégia didática, devido a 

seu caráter lúdico e suas características aproximarem do jogo desportivo formal. 

Segundo Ferreira e De Rose (2003) apesar de seu caráter lúdico, os jogos pré-

desportivos não devem ter como único objetivo a recreação, ou seja, devem buscar também o 
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desenvolvimento físico, técnico e principalmente de atitudes positivas dos alunos em relação 

às diversas situações que ocorrem durante as atividades, não podemos confundir o lúdico com 

diversão sem processo pedagógico. 

O jogo, além de imprevisível, possibilita o desafio, a motivação e a participação; 

Apresenta constantes problemas que exigem respostas criativas e hábeis, individuais e 

coletivas, o que, consequentemente, estimula a cooperação e importantes construções 

coletivas, para o jogo e para a vida, além de permitir ao aluno compreender a complexidade 

dos jogos coletivos, de forma autônoma, inclusiva e diversificada, promovendo um 

aprendizado físico, técnico, tático e psicossocial (PAES; MONTAGNER; FERREIRA, 2009). 

Nesse sentido, consideramos que o basquete seja um jogo esportivo que exige uma 

gama de habilidades motoras fundamentais e complexas, sendo de grande importância na 

aprendizagem psicomotora do aluno e quando ensinado de forma lúdica, inclusiva e dinâmica, 

se torna importante para o enriquecimento do aluno, no que diz respeito a aspectos sociais e 

emocionais, contribuindo de forma positiva para sua formação integral. E, nesse cenário, os 

jogos pré-desportivos podem ser peças-chave do processo de ensino-aprendizagem no 

contexto da educação física escolar.  

Dessa forma, o trabalho buscará propor jogos pré-desportivos adaptados como 

recurso metodológico para o ensino-aprendizagem do basquetebol nas aulas de educação 

física escolar, enfatizando características relevantes que os mesmos apresentam, que segundo 

Ferreira e De Rose (2003) são: a participação simultânea de grande número de alunos; pouca 

exigência de material; participação do aluno sem levar em consideração seu nível técnico; 

motivação intrínseca; possibilidade do conhecimento das regras básicas da modalidade e 

possibilidade do conhecimento da mecânica do jogo. Desse modo, acreditamos que ao 

utilizarmos os jogos pré-desportivos podemos eliminar alguns obstáculos enfrentados na 

realidade escolar e, ao mesmo tempo, contribuir positivamente para a aprendizagem dos 

alunos. 

Nessa perspectiva, destacamos aqui a visão de Paes, Montagner e Ferreira (2009), no 

que se refere à Pedagogia do Esporte, quando os referidos autores defendem que esta área de 

conhecimento e atuação deve levar em conta as múltiplas possibilidades do esporte, 

compreendendo seus diferentes significados; além disso, deve ter a participação efetiva como 

um princípio, deve negar a especialização precoce, deve pautar-se pela diversificação de 

movimentos e estímulos, deve ter o jogo como um recurso pedagógico importante e deve 

instrumentalizar o aluno para conviver com esse fenômeno de forma prazerosa, segura, 

saudável e duradora, algo que em nossa opinião pode ser buscado mediante o jogo.   
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Portanto, neste trabalho buscaremos propor jogos pré-desportivos adaptados à 

realidade das escolas públicas, que em muitos casos enfrentam a falta de espaços e/ou 

equipamentos adequados para a prática do basquetebol.  

É importante ressaltar que durante a graduação em Educação Física na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM tenho vivenciado experiências 

diversificadas em escolas públicas, seja no contexto do estágio do curso ou mesmo como 

integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  Assim, 

mediante tais “imersões” no contexto escolar público, e através de conversas com os 

professores das instituições de ensino, foi possível perceber a quase inexistência do conteúdo 

basquetebol, principalmente devido à falta de estrutura e/ou materiais para a prática.  

Desse modo, acredito que o presente estudo se justifica, visto que buscará apresentar 

jogos adaptados para minimizar tal situação nas escolas, no intuito de promover a prática do 

basquetebol no âmbito das aulas de educação física.  

Importante também ressaltar a inexistência de um trabalho com tal perspectiva no  

Curso de Educação Física da UFVJM, o que também contribui para justificar a consecução 

deste estudo, haja vista que entendemos a necessidade da produção e transferência de 

conhecimentos do ambiente universitário para o contexto onde as práticas do basquete 

ocorrem, nesse caso específico para as aulas de educação física escolar, podendo servir como 

um material de auxilio pedagógico para professores .  

Por fim, ressalto que este estudo proporcionará conhecimentos importantes sobre as 

estratégias utilizadas para o ensino e aprendizado dos esportes coletivos, com destaque para 

os jogos pré-desportivos, algo que considero muito importante para minha formação como 

licenciando em educação física e futuro professor. 

 

1.1   Dos caminhos metodológicos e da estrutura do trabalho 

 

A metodologia utilizada nesse estudo é de natureza qualitativa. Trata-se de um 

trabalho teórico que tem como tema central os jogos pré-desportivos e o ensino do 

basquetebol no contexto de escolas públicas. A partir da temática central abordaremos os 

seguintes aspectos adjacentes: o ensino do basquetebol escolar e os jogos pré-desportivos 

como perspectiva metodológica de ensino-aprendizagem do basquetebol.  
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Posteriormente apresentaremos uma proposta de jogos pré-desportivos, que possam 

ser vivenciados no contexto de escolas públicas, tendo em vista que em muitas instituições há 

a falta de materiais didáticos, equipamentos e limitações espaciais.   

Para o desenvolvimento do estudo será realizada uma pesquisa bibliográfica em 

fontes secundárias, como livros técnicos e artigos publicados em revistas científicas. Neste 

caso faremos busca a partir das seguintes palavras chave: esporte escolar, basquetebol escolar, 

jogos pré-desportivos e jogos adaptados.  

 Por fim, tendo em vista o aporte teórico encontrado, além da minha experiência 

como atleta amador de basquetebol e como licenciando em Educação Física, apresentarei na 

última parte do trabalho sugestões didáticas de jogos pré-desportivos adaptados, os quais 

serão apresentados contendo os seguintes elementos: nome, número de jogadores, materiais e 

espaço necessários, síntese das regras e desenvolvimento do jogo. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O seguinte referencial teórico abordará inicialmente aspectos atrelados à pedagogia 

do esporte e ao ensino do basquetebol no ambiente escolar, refletindo sobre os princípios e 

procedimentos metodológicos de ensino relevantes para o aprendizado no ambiente escolar, 

dando um tratamento pedagógico ao ensino do basquetebol. E, a partir dos princípios 

norteadores da pedagogia do esporte, e juntamente com as três dimensões do conteúdo, 

proporcionar um processo de ensino-aprendizagem com caráter pedagógico. 

Em seguida abordaremos os jogos pré-desportivos numa perspectiva de ensino-

aprendizagem do basquetebol, expondo características importantes desta estratégia de ensino, 

que busca facilitar o processo de ensino-aprendizagem, além de proporcionar, através do 

lúdico, um rendimento individual pelo rendimento coletivo. 

Por fim apresentaremos uma visão geral sobre a falta de infraestrutura direcionada a 

educação física, que afeta muitas escolas públicas do nosso país, e a partir dessa realidade, 

buscar adaptações que possam minimizar a falta de espaços e materiais, não deixando de lado 

a educação física diversificada e com qualidade. 

 

 

2.1  O ensino do esporte e do basquetebol: apontamentos a partir da pedagogia 

do esporte  

 

 O ensino dos esportes tem como referência dois princípios metodológicos clássicos: 

o analítico-sintético e o global funcional.  

O analítico-sintético trás a ideia de ensino através da repetição de exercícios, 

separados do contexto do jogo, separando a técnica da tática, neste caso promovendo uma 

educação física tecnicista e metódica, ao contrário do que buscamos com nossa proposta de 

jogos. 

Já o princípio global funcional, que é o que propomos no trabalho, trás uma proposta 

onde o aluno desenvolve a técnica e a tática simultaneamente, visto que as habilidades e os 

fundamentos são aprendidos dentro do contexto do jogo e tende a atender o desejo do aluno 

de jogar (PAES; MONTAGNER; FERREIRA, 2009), algo que consideramos relevante no 

contexto escolar.  
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 Por outro lado, acreditamos que o ensino do basquetebol em escolas públicas vem 

perdendo seu espaço nas aulas de educação física, talvez em razão de fatores como: a falta de 

infraestrutura apropriada, profissionais de educação física sem uma didática adequada, além 

da concorrência do futebol/futsal, sendo estes considerados hegemônicos nas escolas.   

 Nesse cenário, partimos da ideia de que a iniciação ao basquetebol no ambiente 

escolar possa ser o primeiro contato do aluno com tal prática esportiva de forma orientada, 

organizada e sistematizada. E nessa fase o esporte precisa ter uma finalidade eminentemente 

educativa, recebendo um tratamento pedagógico adequado a esse propósito (PAES; 

MONTAGNER; FERREIRA, 2009). 

 Com efeito, segundo os mesmos autores, a pedagogia do esporte deve levar em conta 

suas múltiplas possibilidades, compreendendo seus diferentes significados; deve ter a 

participação efetiva como um princípio, deve negar a especialização precoce, deve pautar-se 

pela diversificação de movimentos e estímulos, deve ter o jogo como um recurso pedagógico 

importante e deve instrumentalizar o aluno para conviver com esse fenômeno de forma 

prazerosa, segura, saudável e duradoura, algo que em nossa perspectiva pode advir da prática 

do jogo.  

 Segundo Paes, Montagner e Ferreira (2009), temos que ter claras as finalidades das 

nossas aulas, ou seja, aonde queremos chegar com nosso processo pedagógico, o que 

queremos ensinar aos nossos alunos, que tipo de indivíduos pretendemos educar e para que 

mundo.  

Ainda segundo os autores é importante ter claro que as aulas no ambiente escolar 

devem possuir uma intencionalidade e estarem sustentadas por princípios norteadores, os 

quais deverão balizar todo o processo de ensino-aprendizagem dos esportes.  

De acordo Paes, Montagner e Ferreira (2009, p.10, 11) os princípios balizadores da 

Pedagogia do Esporte são: 

-Garantir a oportunidade de participação efetiva para todos os alunos: Não 

basta o aluno estar presente nas aulas. É preciso que ele participe e atue de forma 

direta e significativa, em todos os momentos do processo. 

 

-Despertar o prazer e o interesse pelo esporte em diversos níveis: Seja como 

aluno, atleta, ou como espectador, é necessário levar o indivíduo a se relacionar com 

o fenômeno esportivo de forma permanente, e não pontual. [...] 

 

-Educar a moral autônoma: A moral autônoma implica ir além do conhecimento 

de leis, normas de conduta, de saber as “boas regras”, ou seja, de ter apenas o 
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conhecimento de como agir em sociedade. Implica refletir nas leis, normas e regras e 

em “por que” segui-las, ou seja, é mais do que simplesmente obedecê-las. [...] 

 

-Estabelecer relações pessoais de valor, tais como cooperação, empatia, ética e 

respeito, para o desenvolvimento de um jogo coletivo e da convivência, 

estabelecendo metáforas com a vida. O ambiente esportivo está cercado de 

oportunidades férteis para que, a partir de situações vivenciadas no jogo, 

consigamos relacionar e transcender esses valores para situações da vida cotidiana. 

 

-Preparar o aluno a conviver com o fenômeno esportivo de forma reflexiva e 

autônoma: Para isso é necessário levar em conta as múltiplas possibilidades do 

esporte, fazendo o aluno compreender seus diferentes significados e suas diferentes 

manifestações. [...] Devemos dar elementos para o aluno, futuramente, autogerir sua 

prática, de forma individual e coletiva, numa perspectiva de emancipação. 

 

-Negar a especialização esportiva precoce: Além das possibilidades de apresentar 

problemas psicológicos, morais, motores e físicos, a especialização esportiva 

precoce pode também causar, segundo Kunz (1994), uma unilaterização de um 

desenvolvimento que deveria ser plural; uma formação escolar deficiente devido à 

grande exigência de acompanhar com êxito a carreira esportiva; e um reduzida 

participação em atividades, brincadeiras e jogos do mundo infantil, importantíssimo 

para o desenvolvimento da personalidade na infância. Pautemo-nos na 

diversidade. 

 

-Buscar o desenvolvimento integral do aluno, estimulando suas múltiplas 

competências, desenvolvimento este compreendido por Gallahue (1978) pelos 

aspectos físicos, mental, emocional, espiritual e social. 

 

 A partir desses princípios, buscamos uma educação que permitirá uma formação 

integral e diversificada, garantindo ao aluno uma participação efetiva; levando o aluno a se 

relacionar de forma prazerosa, reflexiva e autônoma com o fenômeno esportivo; afastando a 

especialização precoce; e através desse momento esportivo, estabelecer relações pessoais de 

valor, como: cooperação, empatia, ética e respeito, afim de transcender esses valores para 

situações da vida cotidiana. 

Em outro sentido, é importante destacar que o ensino do basquetebol escolar, assim 

como dos outros esportes, deve ser desenvolvido a partir das três dimensões dos conteúdos, 

idealizadas por Zabala (1998) e Coll et al., (2002), que são: a dimensão conceitual, atitudinal 

e procedimental (RODRIGUES; DARIDO, 2011).   
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 De acordo com Rodrigues e Darido (2011) a educação física escolar trás em sua 

história uma maior ênfase nos conteúdos ligados à prática, à realização dos movimentos, ao 

“saber fazer” (Procedimental). Já o “porque fazer” (Conceitual) e como se relacionar dentro 

desse “fazer” (Atitudinal), ficaram em segundo plano ou não eram desenvolvidos 

intencionalmente nas aulas. Em nosso entendimento não podemos deixar de lado o porquê da 

prática, nem a atitude que queremos que nossos alunos desenvolvam, visto que durante as 

nossas aulas de educação física buscamos o desenvolvimento integral dos alunos. 

 Rodrigues e Darido (2011) ressaltam o seguinte: 

[...] o aluno não deve ir à escola apenas para jogar, ou aprender a brincar, muito 

menos ser iludido com o jogo placebo, sendo induzido a aprender algo de forma 

descontextualizado. Mas sim, necessita ir para a escola trabalhar e viver plenamente 

o jogo. Aprendendo com e pelo jogo; jogando com seus desejos e vontades 

desencadeados por situações contextualizadas. 

 

 Aprofundando um pouco mais sobre a pedagogia do esporte coletivo; Junior; Gaion e 

Oliveira (2014) em um artigo de revisão sobre a Pedagogia do Esporte como Abordagem de 

Ensino nos Programas de Iniciação aos Jogos Coletivos, verificaram que a pedagogia do 

esporte coletivo tem como objetivo o desenvolvimento integral do indivíduo, uma vez que 

integra valores sociais e educacionais aos jogos e atividades esportivas. Pois os jogos 

esportivos coletivos possuem particularidades e características próprias, sendo de grande 

importância que o método aplicado ao seu ensino estimule as potencialidades de resolução de 

problemas cognitivos e o comportamento moral dos alunos. 

 Junior; Gaion e Oliveira (2014), citando Paes (2001), defendem que a utilização dos 

jogos adaptados como ferramenta pedagógica contribui com o processo de ensino 

aprendizagem dos jogos esportivos coletivos durante a iniciação esportiva. Galatti (2006) 

também segue esta linha de raciocínio, ao defender a ideia de utilização dos jogos como 

estratégia de ensino, pois estes são similares às características reais dos jogos, podendo ser 

iniciados com regras mais simples, com variação no número de jogadores e também 

alterações quanto ao espaço. 

 Galatti (2006) apud Galatti, et al. (2008) nos apresenta também dois referências 

importantes para os jogos esportivos coletivos dentro da pedagogia do esporte: o referencial 

técnico-tático e o outro o referencial sócio- educativo. O referencial técnico-tático diz respeito 

aos seguintes temas: Métodos de ensino e aprendizagem; Planejamento ao longo do período 

(mês, bimestre, semestre, ano...); Organização de cada aula/treino; Adequação da proposta de 

grupo de trabalho; Aspectos Técnicos; Aspectos Táticos e Aspectos Físicos. Já o referencial 

sócio-educativo aborda os seguintes objetivos: Promover a discussão de princípios, valores e 
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modos de comportamento; Propor a troca de papéis (colocar-se no lugar do outro); Promover 

a participação, inclusão, diversificação, a co-educação e a autonomia; Construir um ambiente 

favorável para desenvolvimento de relações intrapessoais e interpessoais (coletivas);  

Estabelecer  relações entre o que acontece na aula de esportes com a vida em comunidade. 

  Segundo Galatti et al. (2008) para estruturar metodologicamente a pedagogia do 

esporte coletivo, é preciso ter o conhecimento, promovendo intervenções com graus 

crescentes de dificuldade. Entretanto, para efetivamente estruturar uma pedagogia do esporte, 

tendo como objetivo de contribuir com o processo educacional, é preciso avançar em outra 

direção. Nesse contexto, o referencial sócio-educativo constitui-se um ponto sustentador, pois 

além do enfoque técnico-tático, importante na pedagogia do esporte, também se lavará em 

conta princípios indispensáveis para o desenvolvimento da personalidade do aluno. 

Destacando-se a: cooperação, participação, convivência, emancipação e co-educação.  

 Galatti et al. (2008) destaca também procedimentos pedagógicos importantes na 

iniciação esportiva, relevantes num processo que busque dar um tratamento pedagógico ao 

ensino das modalidades esportivas, são eles: 

  -Propiciar aos alunos momentos de reflexão e diálogo. Esperamos que situações 

adversas do ambiente esportivo sejam convertidas em ricas e significativas experiências, não 

só para o jogo, mas também para suas vidas. Além de contribuir para a autonomia, pode ainda 

auxiliar de forma significativa para uma transformação positiva, tanto em relação à leitura do 

jogo, como para a criação de inteligentes respostas. 

 -Tornar o meio esportivo em um ambiente facilitador de relações interpessoais. 

Para isso o professor deve ter a preocupação e se organize, para propiciar ao grupo situações 

nas quais a cooperação, respeito, solidariedade e companheirismo sejam necessários. Para tal, 

a melhor estratégia é o jogo, tanto o formal como os jogos pré-desportivos. Através do jogo e 

das intervenções do professor, estimula-se o desenvolvimento de processos de leitura do jogo 

e de observação das ações de seus companheiros e adversários, assim como de cooperar com 

os mesmos, para uma melhora individual e coletiva do jogo. 

 -Ter o jogo como elemento fundamental em todo processo. A iniciação esportiva 

busca adequar o esporte ao aluno e não o aluno ao esporte, elaborando estratégias que tenham 

o lúdico como ponto de partida. É preciso também um procedimento pedagógico em que o 

professor produza alterações na estrutura do jogo, na intenção de simplificar suas regras, a 

fim de adequá-lo aos alunos e favorecer a aprendizagem, entendendo que durante o processo 

de ensino, vivência e aprendizagem, é fundamental isolar em alguns momentos, os fatores que 

diminuem em excesso as chances de sucesso, o que pode desmotivar a permanência do aluno 
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no esporte. Mas também em outros momentos, propor alterações que tornem o jogo mais 

complexo, para alunos que já dominam parte do jogo, e propiciar desafios permanentes, 

estimulando sempre na resolução de novos problemas que as alterações nas regras dos jogos 

propiciam. 

 -Participação permanente em atividades competitivas não formais. Priorizar a 

participação em festivais esportivos, em oposição à participação em torneios e campeonatos 

sem preocupação pedagógica. Os festivais permitem uma flexibilidade em relação à idade, ao 

tempo de jogo, a modificação das regras em comum acordo; não há eliminação de nenhuma 

equipe; todos jogam inúmeras vezes, ou seja, as atividades esportivas não formais, por terem 

regras livremente concebidas pelos participantes, se tornam mais flexíveis a adaptações que 

atendam as necessidades, interesses e possibilidades dos participantes. 

  

A partir dos autores acima, podemos reforçar a importância dos jogos pré-

desportivos adaptados como ferramenta essencial para desenvolver uma pedagogia do esporte 

em nossas aulas, através dos procedimentos pedagógicos e do jogo como facilitador 

pedagógico no processo de ensino, vivência e aprendizagem do esporte, trazendo a seus 

praticantes inúmeras possibilidades de vivenciar experiências sócio-afetivas individuais e 

coletivas que podem ser levadas como lições para a vida, enriquecendo desta forma todo o 

processo de educação para e pelo esporte. (GALATTI et al. 2008). 

Através das referências citadas acima, propomos o ensino do basquetebol escolar 

dentro das três dimensões dos conteúdos, seguindo os princípios norteadores da pedagogia do 

esporte e seus procedimentos pedagógicos, tendo o jogo pré-desportivo e o lúdico como 

elemento fundamental em todo o processo, proporcionando um basquetebol para todos e 

despertando o prazer e o interesse dos alunos, mediante o estabelecimento de valores como 

cooperação, empatia, ética e respeito. Além disso, é fundamental negar a especialização 

precoce, educar a moral autônoma e buscar o desenvolvimento integral dos sujeitos em suas 

múltiplas competências. 

 Desse modo, não podemos nunca deixar de lado os objetivos educacionais, 

garantindo uma aprendizagem nas três dimensões, ou seja, conceitual, procedimental e 

atitudinal. Nesse sentido, segundo Rodrigues e Darido (2011) citando (Faria, 2004), 

precisamos estar atentos a quê, para além das técnicas, regras e táticas, ensinamos valores, 

normas, atitudes, conceitos que impregnam o corpo, seja pela vivência da exclusão, 

ludicidade, sucesso, fracasso, entre outros. 

 



18 

 

 

 

2.2 Os jogos pré-desportivos como perspectiva metodológica no ensino-

aprendizagem do basquetebol 

 

 Os jogos pré-desportivos são vivências práticas que conservam características dos 

jogos desportivos coletivos formais, mas geralmente com regras adaptadas e com caráter 

lúdico. Apresentam também a divisão em equipes, objetos a serem manipulados, espaços 

delimitados, regras predefinidas e geralmente alvos; e diferentemente dos jogos reduzidos, 

não requerem número reduzido de alunos e nem espaço reduzido (PAES; MONTAGNER; 

FERREIRA, 2009). Porém, tanto o número de jogadores, quanto o espaço de jogo, podem ser 

alterados, conforme os interesses didático-pedagógicos estabelecidos pelo professor.   

 Segundo Ferreira e De Rose (2003), os jogos pré-desportivos apresentam 

características que permitem ao professor conciliar os objetivos da Educação Física com o 

ensino-aprendizagem do basquetebol, quais sejam: participação simultânea de grande número 

de alunos; pouca exigência de material; possibilidade de participação dos alunos sem levar em 

consideração seu nível técnico; motivação intrínseca; possibilidade do conhecimento das 

regras básicas da modalidade e do conhecimento da mecânica do jogo. 

Nesse sentido, os jogos pré-desportivos proporcionam aos alunos, além do 

desenvolvimento físico, a possibilidade de aumentar a capacidade de adaptação social e 

também de desenvolver/adquirir lenta e naturalmente maiores habilidades para a prática do 

basquetebol (FERREIRA; DE ROSE, 2003). 

Os mesmos autores afirmam que “esses jogos de equipe proporcionam uma absorção 

do rendimento individual pelo rendimento coletivo, desenvolve atitudes corretas em relação 

às regras e propiciam o desenvolvimento de princípios para o raciocínio e conhecimentos 

táticos” (FERREIRA; DE ROSE, 2003, p.87). 

Ferreira e De Rose (2003) também relatam que o jogo pré-desportivo, associado ao 

basquetebol, que é um esporte extremamente dinâmico, exige de seu praticante habilidades 

motoras básicas e específicas, além de múltiplas competências, que são exigidas durante o 

jogo, como: cooperação; estratégias; tomadas de decisão; respeito com as regras; respeito com 

os colegas de equipe e com os adversários, o que proporciona aos alunos um desenvolvimento 

técnico/tático e social, ao mesmo tempo em que o aluno se diverte com o jogo. 

Para alcançar seus objetivos, os jogos pré-desportivos devem ser organizados a partir 

de regras simples, se tornando gradativamente mais complexas. E apesar de seu caráter 
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lúdico, os jogos pré-desportivos não devem ter como único objetivo a recreação, devem 

também visar o desenvolvimento físico, técnico e principalmente de atitudes positivas dos 

alunos em relação às diversas situações que podem ocorrer durante as atividades 

(FERREIRA; DE ROSE, 2003).   

Assim, os jogos pré-desportivos, mediante suas características de proporcionar uma 

participação simultânea de vários alunos, pouca exigência de materiais, inclusão da 

participação de alunos com níveis técnicos variados, possibilidades do conhecimento das 

regras básicas e da mecânica do jogo, além de proporcionar uma motivação intrínseca, 

proporcionam ao aluno um ensino-aprendizagem do basquetebol de forma coletiva e lúdica.  

Por fim, Paes (2001) relata o seguinte sobre o ensino do esporte escolar: 

 

[...] a escola é uma agência de promoção e divulgação da cultura; precisamente por 

isso, revela-se um ambiente favorável para o ensino dos esportes, tendo no “jogo 

possível” uma tarefa facilitadora para o processo de ensino e aprendizagem. É 

preciso ter claro, porém, que o objetivo da iniciação esportiva na escola devera ser o 

de instrumentalizar o aluno para que, como cidadão, possa utilizar esse 

conhecimento na melhoria de sua qualidade de vida. (PAES, 2001, p.121) 

  

Com efeito, defendemos que os jogos pré-desportivos sejam facilitadores do 

processo de ensino-aprendizagem do basquetebol no âmbito da escola, pois mediante os 

mesmos é possível promover e divulgar uma cultura esportiva de qualidade e uma formação 

que possa utilizar esse conhecimento na melhoria da qualidade de vida dos alunos. 

 

2.3 Jogos adaptados à realidade escolar 

 

Em muitas escolas públicas há uma precariedade quanto aos espaços e materiais 

adequando para a Educação Física e, de maneira específica, para o ensino-aprendizagem dos 

esportes, incluso nesse contexto o basquete.   

As professoras Damazio e Silva (2008), em um trabalho que procurou observar os 

espaços físicos escolares e sua influência na educação física, em dez escolas da rede pública 

‘no município de Teresópolis-RJ, constataram o seguinte: em uma das escolas não havia 

quadra de esportes; duas instituições possuíam quadras muito pequenas; as linhas 

demarcatórias das quadras delimitavam somente o espaço de jogo para o futsal, ou seja, não 

havia linhas demarcatórias para o basquete e o vôlei; todas as quadras eram de cimento e 

possuíam pisos irregulares; apenas duas escolas possuíam quadras cobertas; em dias chuvosos 
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as aulas de educação física eram restritas à sala de aula; na maioria das escolas o material era 

apenas uma bola de futebol e às vezes uma de vôlei. 

 Acreditamos que esses dados encontrados nas escolas públicas por Damazio e Silva 

condizem com a realidade de muitas instituições de nossa região (o Vale do Jequitinhonha) e 

de vários lugares no Brasil, evidentemente comportando as exceções. Segundo Damazio e 

Silva (2008, p. 193) 

 

 [...]a ausência e a pouca qualidade de espaço físico e de instalações para o ensino da 

educação física podem ser compreendidos sob dois aspectos: a não valorização 

social desta disciplina e o descaso das autoridades para com a educação destinada às 

camadas populares. 

 

 

 Por outro lado, apesar da educação física ser um conteúdo que necessita de uma 

demanda por espaços, instalações e materiais peculiares, não podemos deixar de proporcionar 

um trabalho pedagógico relevante e condizente com as necessidades dos alunos, devido a 

ausência desses importantes elementos estruturais e didático-pedagógicos. Nessa perspectiva, 

Damazio e Paiva relatam que: 

 

Os espaços e as condições disponíveis merecem ser adaptadas, reinventadas e 

criadas no nosso entendimento. Dependendo da concepção de ensino e da 

perspectiva curricular adotadas pelo professor, espaços alternativos e obstáculos 

podem se transformar em recursos para possibilitar a criatividade, a inovação e a 

construção de práticas diversificadas (DAMAZIO; PAES, 2005, p. 194). 

 

 Nesse sentido, temos que procurar adaptações necessárias e criativas para minimizar 

a falta de infraestrutura e materiais das escolas, para que possamos mesmo com essas 

dificuldades, promover uma educação física de qualidade e diversificada. 

 Ora, o jogo nos permite fazer adaptações e modificações estruturais, que podem ser 

utilizadas para minimizar a falta de materiais ou espaços adequados, além de modificar 

substancialmente a sua complexidade e favorecer a aprendizagem, a vivência da prática ou 

uma situação específica na aula (PAES; MONTAGNER; FERREIRA, 2009). 

 Em outro sentido, segundo Paes; Montagner e Ferreira (2009), agora dialogando com 

algumas ideias de Oliveira e Graça (1998), é fundamental isolarmos em algum momento os 

fatores perturbadores do sucesso nas tarefas, e em outras ocasiões, apresentarmos elementos 

que tornem as situações problemas ainda mais complexas. Essas adaptações e modificações 

no jogo dependerão dos objetivos traçados pelo professor e podem ainda: 
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1- Contribuir para tornarmos o jogo muitas vezes mais divertido e dinâmico. 

2- Favorecer a participação efetiva de todos os jogadores envolvidos no jogo. 

3- Enfatizar o ensino ou a execução de um determinado gesto motor ou de um 

determinado fundamento do jogo. 

4- Contribuir no estímulo e no treinamento de situações específicas do jogo. 

5- Tornar o jogo mais previsível ou mais imprevisível. 

6- Restringir ou favorecer determinadas ações durante um jogo. 

7- Interferir na emoção e no envolvimento dos participantes; (PAES; 

MONTAGNER; FERREIRA, 2009, p.14)   

 

Essas adaptações e modificações podem ser: nas regras; nos espaços; variações no 

número e na atuação de jogadores; alterações das especificações e das quantidades dos 

materiais e modificações no tempo, entre outras possíveis.  

Como o foco em nosso trabalho é procurar apresentar propostas de jogos pré-

desportivos, que contribuam para o desenvolvimento geral dos alunos, e ao mesmo tempo 

possam minimizar a falta de materiais e espaço físico das escolas públicas, Paes; Montagner e 

Ferreira (2009) nos trazem algumas sugestões essenciais na adaptação do espaço e materiais: 

modificar a altura, a dimensão, a forma, o tamanho ou número de alvos; alterar as dimensões 

do espaço de jogo (que pode ser definido como um campo pedagógico em que não haja uma 

preocupação em manter as medidas oficiais da quadra, e sim com as diversas possibilidades 

de adaptação); incorporar e/ou delimitar zonas específicas para recepção de bolas, assim como 

de zonas defensivas e ofensivas; restringir áreas jogáveis (onde não se pode ter contato, ou de 

onde não se pode realizar finalizações); adaptar o número, a localização, o formato e o 

tamanho dos alvos a serem atingidos; utilizar bolas referentes a outros esportes e utilizar 

materiais alternativos, como: cadeira, baldes, pedaços de corda, e etc. 

Desse modo, consideramos a partir dos referidos autores que as adaptações no jogo 

são essenciais para promovermos uma pedagogia do esporte que tenha como finalidades: 

contribuir para o desenvolvimento integral do aluno; beneficiar a dinâmica e a compreensão 

do jogo; garantir uma participação efetiva e a motivação de todos; promover uma 

diversificação de movimentos; estimular a cooperação e a tomada de decisões; respeitar a 

individualidade do aluno e as características do grupo, despertando o prazer e o interesse pelo 

esporte em diversos níveis, estimulando o aluno a conviver com o esporte ao longo de sua 

vida. (PAES; MONTAGNER; FERREIRA, 2009).  
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3 PROPOSTA DE JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM DO BASQUETEBOL 

 

 Os jogos pré-desportivos adaptados propostos nesse trabalho foram criados numa 

perspectiva de iniciação esportiva ao basquetebol, direcionado ao público escolar e 

classificados por faixa etária. 

Ë importante destacar que os jogos podem ser vivenciados de modo misto, ou seja, 

com estudantes de ambos os sexos ao mesmo tempo, algo que consideramos importante no 

contexto escolar.  

Por outro lado, e como visto no referencial teórico deste trabalho, esta proposta 

apresenta adaptações de várias ordens, seja quanto aos alvos, bolas, espaço de jogo, regras, 

número de jogadores, entre outras que poderão ser observadas.  

No que se refere especificamente à infraestrutura das escolas, sugerimos adaptações 

simples, que possam minimizar tal situação, tais como: no caso de não haver tabelas com 

cestas, podemos amarrar um bambolê com um pedaço de corda na barra horizontal da trave de 

futsal ou também colocar um aluno em cima de uma cadeira segurando o bambolê com os 

braços estendidos. No caso da falta de bola de basquetebol, pode-se utilizar bola de voleibol e 

de handebol. Estes são apenas alguns exemplos de modificações/adaptações que podem ser 

feitas durante o processo de ensino-aprendizagem. Mas vale lembrar: todos os jogos 

propostos podem sofrer adaptações e mesmo assim ainda manterão seus objetivos e a 

ludicidade. 

 A partir de Ferreira e De Rose (2003), consideramos que os jogos propostos neste 

trabalho se aliam aos objetivos gerais dos jogos pré-desportivos, quais sejam: promover o 

ensino-aprendizagem de modalidades esportivas, neste caso o basquetebol; promover 

participação simultânea de grande número de alunos, sem levar em consideração seu nível 

técnico; contribuir quanto à motivação intrínseca para a aprendizagem do esporte; permitir o  

conhecimento das regras básicas da modalidade e do conhecimento da mecânica do jogo 

(FERREIRA; DE ROSE, 2003). 

 Teremos também objetivos específicos para cada jogo proposto neste trabalho, que 

foram descritos nos mesmos, lembrando que os jogos promovem tanto a aprendizagem 

técnica quanto a tática, além de outros aspectos do desenvolvimento esportivo e humano, e 

dentro deste universo do jogo podemos estabelecer objetivos específicos variados, de acordo 

com a proposta da aula e mediante intervenções específicas.  
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 Para todos os jogos propostos neste trabalho, utilizaremos regras básicas do 

basquetebol, que são essenciais para o desenvolvimento dos jogos, além de regras específicas 

de cada jogo. A seguir citaremos às regras básicas que serão utilizadas em todos os jogos, e as 

regras específicas dos jogos serão citadas nas descrições dos mesmos. 

   

* Regras Básicas do basquetebol: 

- Durante o jogo a bola não pode ser tocada com os pés. 

- Não é permitido ao jogador dar mais de três passos com a bola sem quicá-la. 

- Não é permitido quicar a bola com as duas mãos 

- Quando o jogador estiver quicando a bola e depois segurá-la não pode voltar a quicá-la, 

devendo arremessar ou passá-la. 

- Não é permitido saltar e aterrissar ainda com a posse da bola, (quando o jogador saltar com a 

bola, deve arremessá-la ou passá-la antes que toque o chão com os pés). 

- Não é permitido disputar a bola com as mãos fechadas. 

- Tocar, trombar ou agarrar o adversário serão considerados atos faltosos, e a reposição de 

bola ocorrerá na lateral. 

- Quando ocorrer falta no ato do arremesso, o atacante tem direito a cobrar lances livres. 

(Observação: Como nosso trabalho busca a iniciação esportiva no basquete de forma 

lúdica, aconselha-se a evitar parar o jogo constantemente, ou seja, ser flexível quanto às 

regras apresentadas acima). 

3.1  Jogos Pré-Desportivos 

 

Jogo 1:  Roda de Basquetebol 

 

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Modificar a estrutura do jogo, a fim de promover desafios técnico-táticos, 

no intuito de contribuir quanto à tomada de decisão. 

 Descrição: O jogo será realizado com quatro tabelas ou quatro alunos em cima de 

uma cadeira segurando o bambolê com os braços estendidos, sendo posicionados no círculo 

central da quadra. O jogo ocorrerá entre cinco contra cinco, e os demais alunos farão uma 

roda externa delimitando a área de jogo. Cada partida terá a duração de cinco minutos. Ao 

final de cada partida deve-se fazer um rodízio entre os alunos que jogaram e os alunos que 

estavam na roda, ou seja, saem os dois times que jogaram e entram duas novas equipes. As 
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equipes poderão fazer cestas em qualquer uma das tabelas, desde que não seja um rebote 

defensivo, ou seja, em caso de rebote defensivo, a equipe deverá atacar em outra tabela. Será 

considerada bola fora quando a bola ultrapassar o limite da roda de alunos em volta ou entrar 

no interior do círculo central.  

 O professor pode optar por colocar música ao longo das partidas, com ritmos 

musicais como o hip-hop, rock, pop rock, entre outros.  

 Regras: Regras básicas do basquetebol.  

 Material: Uma bola de basquetebol, quatro tabelas ou quatro bambolês, quatro 

cadeiras e cinco coletes. 

 

Jogo 2: Jogo dos Três Pontos 

 

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Mobilizar um grande número de alunos ao mesmo tempo, em uma 

atividade dinâmica e envolvente, trabalhando aspectos táticos de defesa e ataque. 

Descrição: Os alunos serão divididos em seis times com cinco alunos cada, sendo 

que três times serão colocados em uma metade da quadra e três times na outra metade. 

Ocorrerão dois jogos de cinco contra cinco simultaneamente, cada jogo em uma tabela na 

metade da quadra. Em cada metade da quadra uma equipe ficará aguardando após a linha de 

fundo, enquanto dois times iniciam o jogo. O time que fizer três pontos primeiro vence e cada 

cesta, de qualquer lugar da quadra, vale um ponto. O time que perdeu sai e entra a equipe que 

estava de fora aguardando. O time que venceu continua com a posse da bola e o time que 

entrou fica na defesa. Esse rodizio tem que acontecer de forma rápida para não perder a 

dinâmica do jogo.  

(Como são dois jogos simultâneos, aconselha-se utilizar os alunos como árbitros ajudantes)  

Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Duas bolas de basquetebol, dois bambolês (ou duas tabelas) e dez coletes. 

 

Jogo 3:  Jogador Coringa 

 

 Faixa etária: De 06 aos 18 anos 

 Objetivo: O objetivo do jogo é a inclusão de alunos que não participam ativamente 

do jogo, devido ao baixo nível de habilidades e até mesmo alunos com necessidades especiais, 

colocando esses alunos como jogadores coringas.  
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 Descrição: Será um jogo nos moldes normais do jogo de basquetebol de cinco contra 

cinco, porém, cada equipe terá dois jogadores coringas a mais no campo de ataque. Estes 

jogadores deverão ficar dentro de um círculo demarcado com giz ou dentro de um bambolê, 

sem poder sair desta área delimitada. Porém, o círculo deverá ser colocado em outras posições 

na quadra e os alunos deverão também fazer rodízio nesta função. As cestas realizadas pelos 

jogadores coringas valerão quatro pontos, e o time atacante só poderá fazer a cesta após a bola 

passar na mão de um dos jogadores coringas.  

Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Uma bola de basquetebol, quatro bambolês e cinco coletes. 

 

 

Jogo 4: Alvo Duplo 

  

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Aumentar a área de defesa e ataque, aumentar o número de alvos, evitando 

que os alunos fiquem “embolados” no decorrer do jogo, tornando o jogo mais dinâmico e sem 

aglomeração na bola.  

 Descrição: Será um jogo de basquetebol com seis jogadores em cada equipe, cada 

equipe terá duas cestas para defender e duas cestas para atacar ao mesmo tempo. As cestas 

deverão ser posicionadas paralelamente nas linhas de fundo de quadra. A cada cinco/sete 

minutos fazer o rodízio com os alunos que estão de fora do jogo. 

 Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Uma bola de basquetebol, quatro cestas ou quatro bambolês e seis coletes. 

 

Jogo 5:  Jogo de Posicionamento 

 

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Determinar funções táticas do jogo para os alunos, trabalhando de forma 

separada as funções de defesa, transição e ataque.  

 Descrição: O jogo ocorrerá entre duas equipes, com oito jogadores em cada equipe 

divididos em: três jogadores de defesa, três jogadores de ataque e dois jogadores de transição. 

Os jogadores de defesa não poderão ultrapassar a linha do meio de quadra, e os jogadores de 

ataque não poderão entrar no campo de defesa, já os jogadores de transição poderão atuar em 

toda a quadra, fazendo a transição da bola da defesa para o ataque. A cada duas cestas sofridas 
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ou convertidas acontece o rodízio entre os jogadores de defesa, ataque e transição 

aleatoriamente. E a cada cinco/sete minutos fazer o rodízio completo com alunos que estão de 

fora do jogo. 

Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Uma bola de basquetebol e oito coletes. 

 

Jogo 6: Basquetebol 1x1 Lúdico 

 

 Faixa etária: De 06 a 11 anos 

 Objetivo: Desenvolver habilidades individuais como domínio de bola, finta e defesa. 

Descrição: Dividiremos a quadra em “mini quadras”. Os alunos serão divididos em 

duplas, cada dupla com um bambolê e um dos alunos da dupla ficará segurando o bambolê. O 

aluno da dupla que está sem o bambolê terá que proteger sua cesta e fazer cesta na outra 

dupla. Quando a dupla sofrer ou converter duas cestas inverte a função dos jogadores, ou seja, 

quem estava segurando o bambolê passa a defender e atacar, o outro aluno que estava 

atacando e defendendo segura o bambolê. Não é permitido arremessar do campo de defesa. 

Regras: Regras básicas do basquetebol.  

Material: Bambolês, bolas de basquete, vôlei, handebol ou bolas de iniciação 

esportiva. 

 

Jogo 7: Streetball Escolar  

 

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Vivenciar o formato do basquete de rua, além de proporcionar um jogo 

mais dinâmico e coletivo, onde a participação no jogo é muito maior do que no jogo formal, 

proporcionando uma participação mais ativa para cada aluno. 

 Descrição: A quadra será dividida em quatro espaços, por uma linha cruzando a linha 

do meio de quadra, feita de cones ou com giz. Em cada espaço ocorrerão mini jogos de três 

contra três, simulando o basquete de rua. Em cada espaço teremos uma tabela, lembrando que 

podemos adaptar com alunos segurando o bambolê. Marcaremos com um giz uma área que 

delimite a zona de três e de dois pontos em frente às tabelas. Como o jogo ocorre em apenas 

uma tabela, quando o trio atacante arremessar a bola, e der rebote da equipe de defesa, a 

equipe que estava defendendo terá que sair com a bola até a zona de três pontos para poder 

atacar a cesta, isso sem parar o jogo. No caso de rebote ofensivo, ou seja, da equipe que está 
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atacando não é necessário sair com a bola até a zona de três pontos, o rebote ofensivo pode 

continuar atacando a cesta. Podemos utilizar os alunos que não estão jogando para serem 

árbitros e a cada cinco/sete minutos fazer o rodízio com quem não jogou. É interessante 

colocar um som com músicas de Hip Hop, buscando aproximar ainda mais do basquete de 

rua. 

 Regras: Regras básicas do basquetebol.  

Material: Quatro bolas de basquete, quatro tabelas ou quatro bambolês, quatro 

cadeiras e doze coletes. 

 

Jogo 8: Basquete Aéreo  

 

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Diminuir a individualidade no jogo, tornando o jogo mais coletivo, além de 

trabalhar os diversos tipos de passes, a habilidade de criar opção de passe e a interceptação.  

 Descrição: É um jogo de basquetebol nos moldes normais de cinco contra cinco na 

quadra inteira, porém com algumas regras adaptadas: o aluno que recebe a bola não poderá 

quicar a bola, poderá apenas dar dois passos em qualquer direção, tocar ou arremessar. Os 

alunos que estão defendendo não poderão tomar a bola de quem está com a bola, somente 

poderão recuperar a bola através de interceptação do passe. 

 Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Uma bola de basquete, duas tabelas (ou arcos) e cinco coletes. 

  

Jogo 9: Jogo dos pontos 

 

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Criar opções de ataque pré-definidas, para evitar o jogo corrido e 

individualizado, fazendo com que trabalhem coletivamente, buscando opções de cestas que 

valem mais pontos. 

 Descrição: É um jogo de basquetebol nos moldes normais de cinco contra cinco na 

quadra inteira, porém com algumas demarcações em forma de círculo, feitas com um giz ou 

com bambolês. Assim, teremos duas demarcações dentro do garrafão, três demarcações fora 

do garrafão e uma atrás da linha de três pontos. As cestas realizadas de qualquer lugar fora 

das demarcações valerão apenas um ponto. Já as cestas realizadas dentro dos círculos 

demarcados no garrafão valerão dois pontos, nas demarcações fora do garrafão valerão três 
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pontos e atrás da linha dos três pontos valerão cinco pontos. Os jogadores da defesa não 

poderão ficar dentro dos círculos no seu campo de defesa. 

 Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Uma bola de basquete, cinco coletes e doze bambolês ou giz. 

 

Jogo 10: Jogo do Triangulo  

 Faixa etária: De 12 aos 18 anos 

 Objetivo: Deixar o jogo mais dinâmico e complexo, fazendo com que os alunos 

desenvolvam raciocínio rápido e tomada de decisão, pois haverá mais defensores e mais alvos 

a serem superados.  

 Descrição: Será um jogo reduzido em meia quadra, ou seja, podem ser dois jogos 

simultâneos nas duas metades da quadra. O jogo terá três tabelas dispostas em forma de 

triangulo; uma tabela no centro da quadra e outras duas nas marcações de escanteio opostas ao 

centro da quadra. Caso seja em área aberta, colocar as tabelas ou alunos com bambolê a vinte 

passos de distância, formando um triângulo.  

O jogo acontecerá com três equipes, contendo três jogadores. Cada equipe defenderá 

uma tabela específica, e poderá fazer cestas nas outras duas tabelas, lembrando que em caso 

de não houver tabelas, podemos adaptar com alunos em cima de uma cadeira segurando o 

bambolê com os braços estendidos. Fazer rodizio a cada cinco minutos com os alunos que 

estiverem de fora do jogo. 

Regras: Regras básicas do basquetebol. 

Material: Duas bolas de basquete, coletes e caso não tiver tabelas usar bambolês. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi proposto a partir de percepções, diálogos e vivência no meio escolar 

público, onde foi possível comprovar a quase inexistência do conteúdo basquetebol nas aulas 

de educação física de escolas públicas do nosso município de Diamantina. E as pouquíssimas 

aulas presenciadas, envolvendo o conteúdo de basquete, eram aulas desmotivantes, muitas 

vezes organizadas em formatos de filas e mecanizadas. 

 Dessa forma, procuramos identificar os principais fatores que impediam de se 

trabalhar o conteúdo basquetebol na escola. Isso foi feito mediante diálogos informais com 

professores e observações em campo, seja durante o estágio supervisionado ou mesmo 

durante o tempo em que estive no PIBID. Então foi possível perceber que a falta de espaços 

e/ou equipamentos adequados eram os principais motivos, algo que a nosso ver não justifica o 

“formato” de algumas aulas.   

A partir desta constatação, buscamos aporte teórico que pudesse sustentar a proposta 

deste trabalho, qual seja: apresentar jogos pré-desportivos que possam ser utilizados no ensino 

do basquete no ambiente escolar, visto que consideramos importante e adequada essa 

estratégia didática, no caso específico para professores que lidam no cotidiano da educação 

física escolar. Com efeito, apresentamos no presente trabalho dez jogos pré-desportivos 

adaptáveis à realidade escolar, os quais podem servir como um material de auxílio para 

professores de educação física.  

 Consideramos que os jogos pré-desportivos são facilmente aplicáveis e ainda 

possuem uma característica importante que é a ludicidade, além de serem adaptáveis ao 

espaço, ao material utilizado e ao número de alunos, podendo fazer diversas variações quanto 

a tais aspectos, e ainda sim manter sua característica lúdica, se concretizando como uma 

excelente estratégia metodológica de ensino e aprendizagem do basquetebol. 

Por fim, esperamos que este material sirva de auxílio para professores que tenham 

curiosidade e interesse em buscar materiais para melhorar e diversificar suas aulas, 

especificamente quanto ao conteúdo basquetebol, que é um esporte dinâmico e que exige do 

aluno uma gama de habilidades motoras fundamentais e complexas, sendo de grande 

importância na aprendizagem psicomotora e cognitiva do aluno e, por ser coletivo, podemos 

trabalhar aspectos sociais e emocionais, contribuindo de forma positiva para formação 

integral dos sujeitos aprendizes. 
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