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1-Definição. 
 
Um bloqueio é um fundamento ofensivo colectivo do jogo, envolvendo directamente 
dois ou três jogadores e indirectamente o resto da equipa. Pode ter por objectivos: 

� “Libertar” um colega para lançar ao cesto; 
� Conseguir situações e posições criadoras de desequilíbrios na defesa, 
ajudando a concretizar do objectivo do ataque; 
� Retirar as ajudas (mantendo os seus defensores ocupados) e possibilitar 
melhores situações de 1x1 por parte do jogador com bola. 

 
Quem realiza o bloqueio designa-se por bloqueador, quem aproveita o bloqueio é o 
bloqueado.  
 
Tal fundamento ofensivo implica a coordenação das acções individuais dos jogadores 
envolvidos (combinação táctica), constituindo uma “ferramenta” ofensiva que ajuda a 
criar melhores situações de finalização, quer para o bloqueado, quer para o próprio 
bloqueador. É também importante que o resto da equipa não intervenha de modo 
negativo. 
 
Um bloqueio consiste na adopção momentânea de uma posição fixa no campo, com a 
intenção de interromper ou dificultar a trajectória do defensor do colega bloqueado. 
 

2-Classificação dos bloqueios. 
 
Quando o bloqueio é realizado ao defensor do jogador com bola, designa-se por 
bloqueio directo e envolve dois atacantes. No entanto, muitas vezes é um terceiro a 
beneficiar dessa acção para lançar ou a ter uma acção importante (triangulações de 
passe). 
 
Os bloqueios directos podem ser para o meio ou para a lateral, realizados a um jogador 
em drible ou sem ter driblado (figuras 1, 2, 3, 4). 

 
Fig 1- Bloq. Directo para lateral 

 
Fig 2- Bloq. Directo para lateral 
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Fig 3- Bloqueio directo para o meio 

 
Fig 4- Bloqueio directo para o meio 

 
Quando o bloqueio é realizado ao defensor de um jogador sem bola, designa-se por 
bloqueio indirecto e envolve três jogadores: o bloqueador (1), quem aproveita (2) e 
quem tem a bola (3). 
 
Quanto à orientação, os bloqueios indirectos podem ser (figuras 5, 6, 7, 8 e 9): 

� Horizontais – paralelos à linha final; 
� Verticais – perpendiculares à linha final; 
� Diagonais – oblíquos à linha final. 

 
Fig 5- B. Vertical 
 

 
Fig 8- B. Horizontal 

 
Fig 6- B. Horizontal 

 

 
Fig 9- B. Diagonal 
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Fig 7- B. Horizontal 
 

 
Fig 10- B. Cego 

 
 

 
Normalmente o bloqueador realiza os bloqueios de frente para o defensor do jogador 
que vai bloquear, no entanto num nível avançado do jogo é frequente realizar bloqueios 
de costas (principalmente directos). 
 
Quando os bloqueios indirectos são realizados nas costas do defensor do jogador 
bloqueado, designam-se por cegos (fig.10). 
 

 
 
 
 

3- Quando? 
 
A introdução dos bloqueios ofensivos, à semelhança da introdução da defesa zona, da 
especialização de funções…têm sido alvo de acesas discussões (a grande maioria em 
privado) e, quando o não são, penso que se deve mais ao facto dos treinadores não se 
quererem expor (tirando raras e honrosas excepções).  
 
Também é verdade que muitas vezes essa discussão resvala para a associação aos 
escalões etários dos jovens jogadores. Aliás, se rebobinarmos a “cassete” até ao tempo 
em que fomos jovens jogadores, este problema já se discutia. 

BLOQUEIOS 
OFENSIVOS 

Directos: 
� Jogador em drible; 
� Jogador que ainda não driblou. 

 

Indirectos: 
� Verticais; 
� Horizontais; 
� Diagonais; 
� Cegos. 
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Pensamos que questões como modelo de jogo, metodologias de ensino e de preparação 
de jogadores e equipas, de acordo com esse modelo de jogo, selecção e introdução 
progressiva de conteúdos, são importantíssimas e perfeitamente actuais. 
 
 As exigências do jogo de hoje são distintas das de há vinte anos, a vida em sociedade é 
diferente, as crianças e jovens são diferentes…o nível de jogo das equipas de formação 
não parece ser melhor… a nossa actuação terá de ser seguramente diferente. 
 
O problema central não é a idade ou escalão em que se deve introduzir os bloqueios, o 
verdadeiro problema está no exercício das funções do treinador – FAZER BEM AS 
COISAS CERTAS, NA ALTURA CERTA. 
 
A formação de jogadores e equipas é um processo a longo prazo que se pretende 
sistemático, em continuidade e progressivo, articulado e coerente. Para tal, as 
competências do treinador nos domínios da observação, diagnóstico e tomada de 
decisão, relativamente à selecção e introdução progressiva de conteúdos, é fundamental. 
 
No aspecto específico da introdução dos bloqueios ofensivos, o treinador deve ter em 
consideração o nível dos praticantes, o seu estado de prontidão, o seu ritmo de 
aprendizagem e também das suas necessidades para jogar o jogo. 
 
Nesta perspectiva, uma vez assimilada a noção de espaços e de movimento, assente nos 
fundamentos individuais e colectivos relacionados com a tripla ameaça, desmarcação, 
aclaramentos, passes e cortes, reposições, é chegada a altura da introdução, em 
continuidade e progressiva, dos bloqueios indirectos e directos.  
 
Nesta mesma linha, a introdução dos bloqueios cegos, surgirá após e na sequência da já 
adquirida destreza nos bloqueios indirectos e directos. 
 
Gostaríamos de salientar que: 
 
� Os bloqueios constituem um fundamento essencial do jogo, pelo que todos devem 
dominar os aspectos técnico-tácticos da sua execução (realização e aproveitamento). Tal 
só é possível se o ensinarmos aos nossos jogadores, sem “tabus”. 
 
� Se queremos desenvolver o raciocínio táctico dos jogadores, incentivar e ajudar a 
tomar decisões, é necessário dar aos jogadores ferramentas para que possam reagir bem 
à acção dos defensores e tomar a iniciativa. Em consequência temos de os orientar na 
leitura e na tomada de decisões. 
 
� Devemos desenvolver nos jogadores a responsabilidade de tomar decisões 
individuais e colectivas. 
 
� Para além da possibilidade de cortar após passe (frente, costas, com fintas), será 
dada ao jogador que passa a possibilidade de bloquear (indirecto ou directo). 
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� Ao jogador sem bola, para além de dar linha de passe ou dar espaço, será dada a 
oportunidade de dar um bloqueio indirecto ou directo. 
 
� O gosto e entusiasmo pelo jogo e pelo treino, relaciona-se com o facto dos atletas 
gostarem de aprender “coisas novas” e, fundamentalmente, que eles reconheçam que 
essas “coisas” lhes são úteis (são capazes de fazer e ter sucesso).  
 
� O ensino dos bloqueios deve surgir inserido num modelo de organização colectiva 
do ataque, que possibilite a sua introdução e desenvolvimento, de acordo com princípios 
e regras. 
 
� Esse modelo deve assentar na polivalência (várias tarefas em várias posições) e não 
na especialização de funções e posições, surgindo algumas de forma “natural”. 
 
� Noutro momento do processo de ensino e aprendizagem, surgirá a especialização 

aprofundada, conciliando espaços, posições e movimento, de acordo com as 
características individuais dos jogadores e particularidades da equipa. 

 
� No entanto, deve ter como pano de fundo o facto de todos os jogadores conhecerem 

o jogo no seu essencial (driblar, passar, lançar, cortar, desmarcar, reajustar, bloquear 
e aproveitar bloqueios...). 

 
� O ensino e treino dos diferentes bloqueios que vamos abordar, têm como base a 

disposição em 2:2:1 (fig. 11 e 12). 
 

 
Fig 11- 3 jogadores lado da bola e 2 do lado 
contrário 

 
Fig12- 2 jogadores do lado da bola e 3 do 
lado contrário

 
 
 

4- Como realizar e aproveitar o bloqueio indirecto. 
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Sabendo que a execução e o aproveitamento dos bloqueios implica a coordenação das 
acções individuais do bloqueador, do bloqueado e do colega com bola, é pertinente 
analisar a execução dessas mesmas acções de forma isolada.  
 

4.1- O bloqueador deve: 
 
� Dirigir-se para a “zona do bloqueio” em linha recta (defesa directo não dificulta essa 

linha) ou mudar de direcção após uma finta de corte na frente obrigando o defensor 
a reagir (caso contrário não se trata de uma finta e sim da realização do corte para 
receber). Normalmente a “zona do bloqueio” é dentro da área restritiva ou nos seus 
limites. 

 
� Parar a um tempo, de frente, com pés afastados á largura dos ombros, numa posição 

firme, flexionada, com tronco direito e membros superiores flectidos e cruzados ao 
nível do peito. As mãos devem estar fechadas. 

 
� Manter o cilindro corporal, não corrigindo a sua posição “perseguindo” o defensor. 
 
� Bloquear o defensor do colega posicionando-se na perpendicular do previsível 

deslocamento do defensor, se possível “encaixando” o pé mais próximo do defensor 
entre os seus. 

 
� “Desfazer” do bloqueio após a saída do colega, rodando pela frente ou por trás, 

“selando” (auto - bloqueio) o seu defensor (o do colega se houver troca) criando 
uma segunda linha de passe interior ou abrindo para a bola. 

 

4.2- O bloqueado deve: 
 
� “Meter” o seu defensor no bloqueio, através de um deslocamento ou finta, na 

direcção do cesto ou no sentido contrário ao do aproveitamento do bloqueio (pode 
transformar-se num corte para receber se defesa não reagir correctamente). 

 
� Mudar de direcção e ritmo, saindo do bloqueio ombro a ombro com o bloqueador 

(não antecipar o “timing”). 
 
� Escolher a melhor direcção para ganhar vantagem, em função da reacção do seu 

defensor e do defesa do bloqueador (leitura e escolher a direcção contrária). 
o Sair na “perpendicular” (relativamente à linha de pés do bloqueador);  
o Sair em “curl” (enrolar para dentro) se o defensor o segue e não se 

verifica tempo de ajuda do defensor do bloqueador; 
o Sair em “flare” (afastamento do bloqueio) se defensor passa por dentro; 

 
� Receber e enquadrar com o cesto em tripla ameaça (numa fase mais evoluída 

antecipar a decisão e explorar a penetração para ampliar a vantagem). 
 
� Dar espaço, afastando-se, no caso das trocas defensivas. 
 

4.3- O jogador com bola deve: 
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� A partir da posição de tripla ameaça ou já em drible, ver a acção dos colegas. 

 
� Ler a reacção dos defensores do bloqueador e bloqueado, descobrindo ou 

antecipando a melhor linha de passe. 
 

� Ler as reacções do seu defensor directo e explorar possíveis vantagens no 1x1. 
 
 
 
 
 
 

4.4- Exercícios 
 
Do ponto de vista metodológico, vamos apresentar situações que progridem no sentido 
do 2x0 mais um apoio, para o 2x2 com apoio, 3x3 e 4x4, “imaginando” todas as 
soluções possíveis. 
 
De salientar que necessitando de incidir e reforçar aspectos técnicos do bloqueador e do 
bloqueado, podemos idealizar exercícios de colunas que solicitem apenas acções 
individuais do bloqueado ou do bloqueador (1x0), e em que apenas um deles tenha 
defesa (1x1+Apoio+Apoio). 
 
De referir também que nos exercícios sem oposição (2x0, 1x0), o treinador pode dirigir 
as soluções ou dar liberdade aos jogadores para decidir e reagir de acordo com as 
leituras adequadas. O mesmo pode e deve suceder nos exercícios com oposição (2x2, 
3x3, 4x4), dirigindo a acção dos defensores, ou dando-lhes liberdade. 
 
A colocação das colunas e dos bloqueios deve estar relacionada com a organização 
colectiva da equipa, para que os jogadores reconheçam as situações e o transfer seja 
imediato. 
 
Se os bloqueios surgirem na sequência de um processo de introdução progressiva de 
conteúdos, soluções anteriores (cortes, reposições…) continuam a ser possíveis. 
 
Os números dos jogadores nos diagramas não têm a ver com especialização de funções. 
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Fig 13- Bloqueio vertical. Passa e 
bloqueia, saída normal para lançamento ou 
penetração do bloqueado (1) 

 
Fig 14- Idem, mas passe interior para o 
desfazer do bloqueador (2). 

 

 
Fig 15- Idem, passe na saída e passe para 
finalização interior do bloqueador (3). 

 
Fig 16- Idem, último passe para a abertura 
do bloqueador que finaliza (4). 
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Fig 17- Idem, passe para o curl (5). 

 
Fig 18- Curl sem receber e passe na abertura 
do bloqueador. Finalização deste (6) ou passe 
para finalização do bloqueado (7). 

 

 
Fig 19- Saída em Flare do bloqueado, passe 
directo ou usando o drible para facilitar o 
passe (8); passe interior para o desfazer (9) 

 
Fig 20- O bloqueador realiza o corte face à 
não reacção do seu defensor directo (10) 

 
Fig 21- Jogo 2x2 com o apoio. Ler e aplicar as 
diferentes soluções anteriores. 

 
Fig 22- Bloqueio horizontal. 
Finalização do bloqueado (1) ou do 



                                          INTRODUÇÃO DE BLOQUEIOS NO ATAQUE  

CLINIC Sangalhos 2009                                 10                              Francisco Gradeço 

bloqueador (2). Jogador interior do lado contrário.

 
Fig 23-Idem, com desfazer para fora (3 e 4). 

  
Fig 24- Idem, curl e finalização do bloqueado 
(5) ou do bloqueador (6).

 

 
Fig 25- Idem, poste do lado da bola (7, 8 e 9). 

  
Fig 26- Jogo 2x2 com o apoio. Ler e aplicar as 
diferentes soluções anteriores.

 
Fig 27- Bloqueio diagonal. Soluções 
2x0 com apoio e aplicar depois no 2x2. 

  
Fig 28- Bloqueio horizontal. Soluções 
de saída (curl, perpendicular, flare).
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Fig 29- Idem, curl (1) e abertura do 
bloqueador (2). 

  

 
Fig 30-Idem, saída perpendicular (3); 
desfazer (4). Igual para saída em flare (5 e 6)

 

 
Fig 31- Jogo 2x2 com o apoio. Ler e aplicar as 
diferentes soluções anteriores. 
  

 

  
Fig 32- 3x3, exploração dos bloqueios 
diagonais 

 
Fig 33- 3x3, explorar bloqueios horizontais e 
verticais 

  
Fig 34- 4x4, idem 
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Fig 35- 4x4 com 1 interior. Aplicação das situações anteriores. 
 

5- Como realizar e aproveitar o bloqueio directo. 
 
O bloqueio directo é um fundamento colectivo que implica a coordenação das acções 
individuais do bloqueador e do bloqueado. É também fundamental a colaboração dos 
restantes jogadores.  
 

5.1- O Bloqueador deve: 
 
� Dirigir-se para a “zona do bloqueio” em linha recta (defesa directo não dificulta essa 

linha) ou mudar de direcção após uma finta de corte obrigando o defensor a reagir 
(caso contrário não se trata de uma finta e sim da realização do corte para receber). 
Normalmente a “zona do bloqueio” tem como referência a linha dos três pontos. 

 
� Parar a um tempo, de frente, com pés afastados à largura dos ombros, numa posição 

firme, flexionada, com tronco direito e membros superiores flectidos e cruzados ao 
nível do peito. As mãos devem estar fechadas. 

 
� Manter o cilindro corporal, não corrigindo a sua posição “perseguindo” o defensor. 
 
� Bloquear o defensor do colega “encaixando” o pé mais próximo deste entre os seus 

(posiciona-se na perpendicular da linha de pés do defensor). 
 
� “Desfazer” do bloqueio após a saída do colega: 

o Para o cesto, rodando por trás sobre o pé mais próximo do cesto (ou pela 
frente), criando uma linha de passe interior, quando existem tempos de 
ajuda ou trocas; 

o Para fora, criando uma linha de passe exterior para lançamento, quando 
existe flutuação do seu defensor. 

 

5.2- O bloqueado deve: 
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� Se em posição de tripla ameaça, não olhar para o bloqueio e fixar a atenção do seu 
defensor directo, jogando 1x1 ou fintando a lado contrário ao bloqueio. 

 
� Se em drible, atacar o lado contrário do bloqueio e mudar de direcção (ter em 

consideração a possível pressão do defensor), procurando passar ombro a ombro. 
 

� Ler a reacção dos defensores e tomar a decisão de: 
o Lançar do exterior se com espaço; 
o Penetrar para o cesto se com linha de penetração aberta; 
o Ganhar espaço afastando-se do bloqueio (abrir o drible) no caso de 

tempos de ajuda ou trocas, explorando o passe para o desfazer ou 
possíveis triangulações de passe. 

 

5.3- Os restantes colegas devem: 
 
� Dar espaço para a realização do bloqueio. 

 
� Criar linhas de passe para poderem lançar ou triangular. 
 

5.4- Exercícios 
 

 
Fig 36- Bloqueio directo ao driblador no 
meio. Lançamento exterior (1), penetração 
(2), abertura do drible e passe interior ou 
exterior (3 e 4) 

 
Fig 37- Idem ao jogador com bola na lateral, 
mesmas 4 soluções. 
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Fig 38- Jogar 2x2 com a possibilidade das 
soluções anteriores. Extremo trabalha para 
receber ou dá bloqueio, Base corta ou 
bloqueia. 
 

 
Fig 39- As diferentes soluções no bloqueio 
directo do interior ao extremo. 

 
Fig 40- 2x2 e entre o jogador interior e 
exterior. 

 
Fig 41- Idem com o base. 

 
Fig 42- 3x3. Explorar possibilidades de 
cortes, bloqueios indirectos e directo. 
Dirigido pelo treinador e também por decisão 
dos jogadores. 

 
Fig 43- 4x4 posições exteriores. Objectivos 
anteriores. 
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Fig 44- 4x4 com uma posição interior. 
Objectivos anteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Como realizar e aproveitar o bloqueio cego. 
 

6.1- O bloqueador deve: 
  
� Dirigir-se para o bloqueio em linha recta ou mudar de direcção após uma finta de 

corte obrigando o defensor a reagir. 
 

� Bloquear nas costas do defensor. 
 
� “Desfazer” do bloqueio após a saída do colega: 

o Para o cesto, rodando pela frente sobre o pé mais próximo da bola, 
criando uma linha de passe interior, quando existem tempos de ajuda ou 
trocas; 

o Para fora, criando uma linha de passe exterior para lançamento, quando 
existe flutuação do seu defensor. 

 

6.2- O bloqueado deve: 
 
� Fintar a recepção, convidando à pressão do seu defensor directo. 
 
� Esperar pela definição do bloqueio. 
 
� Sair do bloqueio escolhendo a melhor direcção para ganhar vantagem, em função da 

reacção do seu defensor e do defesa do bloqueador: 
o Sair na frente e para o cesto se defensor antecipa lado contrário;  
o Sair nas costas, para o cesto, no caso de não haver tempos de ajuda e 

com o seu defensor atrasado; 
o Sair nas costas, para fora, no caso de flutuações; 

 

6.3- O jogador com bola deve: 
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� A partir da posição de tripla ameaça ou já em drible, ver a acção dos colegas. 
 

� Ler a reacção dos defensores do bloqueador e bloqueado, descobrindo ou 
antecipando a melhor linha de passe. 

 
� Ler as reacções do seu defensor directo e explorar possíveis vantagens no 1x1. 
 

6.4- Exercícios 
 

 
Fig 45- 3x3. Bloqueio cego do lado contrário. 
Exploração das diferentes soluções. Esta 
situação pode ser partida à semelhança dos 
outros bloqueios 

 
Fig 46- 3x3 com apoio. Bloqueio cego interior 
/extremo, quando a bola muda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


