
MANEJO DE BOLA E DRIBLE 

Dentre os fundamentos vistos em aula tivemos o drible, os quais são de 

grande importância para o Basquete, pois “só” podemos nos locomover pela 

quadra driblando (quicando a bola) e em geral realizamos mudanças de 

direções, acelerações e paradas bruscas. Lembrando que após o drible, no 

esporte oficial, pode-se dar 2 passos com a bola na mão. 

 

→ Manejo de bola e Drible: o manejo é o controle da bola de várias formas, 

pois no basquete é necessário a mudança de direção e sentido. Além de haver 

a troca da bola entre as mãos, paradas e acelerações e giros de formas variadas. 

Durante o quicar da bola podemos manusear a bola de diferentes formas 

(usando as mãos direita e esquerda, girando, trocando a bola de lado por baixo 

das pernas etc).  

Na figura 5 abaixo é demonstrada a diferença entre drible baixo e alto, 

sendo que o primeiro mais utilizado como forma de defender a bola do 

adversário, por isto, joga-se com uma postura mais baixa e o uso da mão oposta 

à bola para afastar o adversário e dificultar chegar até a bola. O segundo, seria 

uma forma de se deslocar mais rapidamente. 

Figuras. Drible baixo e alto 

 
      Fonte: www.aquabarra.com.br. Disponível em 13 de maio de 2016.  
 

  



Fonte: Figura 1. https://www.youtube.com/watch?v=6rc2GX-zSRs Figura 2. 
https://loucosporeducacaofisica2000.blogspot.com/2017/08/plano-de-aula-
basquetebol-drible.html  
 

 
 

Passes: O passe é a forma de enviar a bola para um companheiro de 

equipe de forma a encontrar alguém da equipe numa melhor posição para 

arremessar a bola para a cesta e realizar o ponto, o qual é o objetivo do esporte.  

Os passes podem ser de distâncias curtas, médias ou longas, sendo que 

os mais comumente utilizados nos jogos são: picado, peito, ombro e por cima da 

cabeça. 

Além disso, deve-se prestar atenção na recepção, momento de receber a 

bola, pois os dedos devem estar voltados para cima e os dedões lateralmente 

formando o formato da bola, evitando dessa forma que a bola acerte o rosto.   

PICADO E DE PEITO 

No passe picado a bola é impulsionada no solo, onde realiza um quique 

até chegar ao companheiro e os dedos devem estar de forma similar à recepção, 

mas pode haver variações durante o jogo.  

Abaixo é possível visualizar nas figuras 6 e 7 a execução dos passes 

picado e de peito, lembrando que o passe picado é possível realizá-lo com 

somente uma das mãos. 

Figura. Preparação e Execução do Passe Picado e de Peito 

https://www.youtube.com/watch?v=6rc2GX-zSRs
https://loucosporeducacaofisica2000.blogspot.com/2017/08/plano-de-aula-basquetebol-drible.html
https://loucosporeducacaofisica2000.blogspot.com/2017/08/plano-de-aula-basquetebol-drible.html
https://www.youtube.com/embed/6rc2GX-zSRs?feature=oembed


 
Fonte: www.efdeportes.com. Disponível em 13 de maio de 2016. 

 

No passe de peito a bola sai literalmente da altura do peito e vai, 

normalmente, em direção reta no peito do companheiro. Por isto é considerado 

um passe rápido que gera dinamismo ao jogo, sendo utilizado em situações de 

curtas e médias distâncias e principalmente em contra-ataques. O cuidado neste 

passe é o movimento de giro da mão, com a palma da mão voltada para fora de 

forma que possibilite que a bola saia. Neste tipo de passe pode haver variações 

em situações de jogo também, já que é possível realizar por cima do adversário.  

 
→ Vídeo para auxílio: https://www.youtube.com/watch?v=igRdMUV0RsA  

 

PASSE DE OMBRO 

No passe de ombro, o qual é comum em outros esportes como o 

handebol, é mais comum o seu uso em situações de longas distâncias, onde a 

bola sai de uma só mão, sendo que o pé da frente é o oposto ao que segura à 

http://www.efdeportes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=igRdMUV0RsA
https://www.youtube.com/embed/igRdMUV0RsA?feature=oembed


bola. Esta técnica permite um movimento mais coordenado e a implantação de 

maior força e consequentemente de um alcance maior.  

Figura. Preparação e Execução do Passe de Ombro 

 
Fonte: www.efdeportes.com. Disponível em 13 de maio de 2016. 

 
→ Vídeo para auxílio: https://www.youtube.com/watch?v=ihrsd8FDQzA 

 

PASSE POR CIMA DA CABEÇA 

No passe por cima da cabeça utiliza-se as duas mãos e a bola sai por de 

trás da cabeça, similar ao gesto técnico quando se bate um lateral no futebol. 

Muito comum de ver este passe no lateral, como no futebol, na reposição da bola 

após uma cesta e para dar uma assistência ao pivô, quando este se encontra 

próximo da cesta. Abaixo é possível visualizar a figura 8 com a execução do 

passe por cima da cabeça.  

Figura 8. Passe Por Cima da Cabeça 

http://www.efdeportes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ihrsd8FDQzA
https://www.youtube.com/embed/ihrsd8FDQzA?feature=oembed


 
                Fonte: www.pt.slidshare.net. Disponível em 13 de maio de 2016. 
 
 

Vídeo com todos os tipos de passe que discutimos e vivenciamos em aula  

  

http://www.pt.slidshare.net/
https://www.youtube.com/embed/ZXHY4f-bweE?feature=oembed

