
AULA DE HOJE:  O ARREMESSO 

Arremesso: O arremesso é uma das principais técnicas do basquete, pois é 

através dele que a equipe consegue pontuar.  

Como discutimos sobre outras técnicas em aula, no arremesso, acontece 

a mesma coisa, pode-se arremessar do jeito que quiser, já que não há nada na 

regra que limite a forma de arremessar, mas há algumas técnicas que com a 

prática regular permite maior sucesso nas tentativas.  

Além disto, estas técnicas são utilizadas de acordo com a situação de 

jogo, como: distância da cesta, velocidade de deslocamento, marcação do 

adversário etc. As mais comuns são: com uma das mãos, jump e bandeja. 

Perceba que no arremesso tipo Jump a técnica utilizada é a mesma com 

uma das mãos, diferenciando somente a utilização do salto, facilitando os 

arremessos de longa distância. 
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 → Arremesso 

O arremesso é a ação final de uma jogada ofensiva. Esse é o momento no qual, ao realizar 

um movimento coordenado de braços e pernas, o jogador lança a bola em direção 

à tabela, com o intuito de converter a cesta no aro. No basquete, as cestas de campo 

– arremessos convertidos durante as jogadas normais de jogo – podem valer 2 ou 3 pontos: 

arremessos convertidos que partiram de dentro da linha de três pontos valem 2 pontos; os 

lançados de fora da linha de três pontos valem 3 pontos. 

Diferentes tipos de arremesso são utilizados no basquete, dependendo das possibilidades 

de deslocamento do jogador e de sua posição com relação à marcação e à cesta. Jump, 

bandeja e gancho são alguns dos arremessos mais utilizados.  

Após obter a posse de bola, um time tem um total de 24s para realizar um arremesso; no 

caso de um rebote ofensivo, são 14s”.  

Texto retirado da página: 

http://www.dicionarioolimpico.com.br/basquetebol/cenario/arremesso, acessado em 10 de 

julho de 2019. 

http://www.dicionarioolimpico.com.br/basquetebol/cenario/arremesso


 

Nesta página na internet, vocês podem se divertirem com vídeos de cestas que 

valem 3 pontos, dos principais atletas da liga de basquete dos Estados Unidos. 

Os 10 maiores arremessadores de três da história da NBA: 

https://www.esportelandia.com.br/basquete/maiores-arremessadores-de-3-da-

nba/ 

Na figura 1 abaixo é possível observar a técnica para o arremesso com 

uma das mãos. 

Figura 1. Arremesso com uma das mãos 

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

Essa forma de arremessar é bem comum de se observar nos jogos, pois 

pode ser utilizada de qualquer distância, inclusive no lance-livre.  Neste tipo de 

arremesso o jogador apoia a bola sobre uma das mãos e aponta o cotovelo da 

mão de arremesso para a cesta, as pernas podem estar paralelas ou o pé 

correspondente à mão do arremesso, um pouco à frente da outra. A outra mão 

faz um apoio lateralmente de forma a ajudar no direcionamento da bola e 

momento do arremesso é importante lembrar-se de flexionar (dobrar) os joelhos 

para que não necessite utilizar de um grande esforço ou força para arremessar 

e de forma coordenada terminar o movimento com a extensão (esticar) do 

cotovelo e uma flexão do punho para que a bola faça o movimento de parábola. 

Neste momento percebe-se que a bola irá fazer uma rotação no sentido 

contrário. 

http://www.pt.slideshare.net/


 

 

Arremesso do tipo “jump”: Neste arremesso utiliza-se juntamente um salto, por 

isto o termo utilizado “jump”, sendo um arremesso muito comum e um ponto 

importante a se observar que a bola sairá da mão no momento mais alto do pulo 

ou salto, podendo ser feito de uma posição parada ou mesmo em deslocamento 

e de qualquer distância da cesta. A queda será executada simultaneamente 

sobre os dois pés, sendo que a técnica pode ser observada na figura 2 abaixo.  

Figura 2. Arremesso tipo Jump 

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

→ Nesta página é possível ler e ver sobre o arremesso jump: 

 

https://faq-all.com/pt/Q%26A/page=ec490f148fe938fde0edbb13642e1a67 

 

Bandeja: É um tipo de arremesso que é utilizado próximo à cesta, podendo o 

jogador estar de posse ou não da bola, mas em deslocamento em direção à 

cesta. É importante lembrar que o jogador deve estar indo lateralmente à cesta, 

http://www.efdeportes.com/
https://faq-all.com/pt/Q%26A/page=ec490f148fe938fde0edbb13642e1a67
https://www.youtube.com/embed/NxUMg65z2ZQ?feature=oembed


ou seja, de forma diagonal pela direita ou esquerda, realizar as duas passadas 

permitidas no basquete, pois mais do que 2 (dois) passos com a bola na mão é 

considerada falta e ao final realizar a impulsão com a perna oposta a mão que 

fará o arremesso, ou seja, se o arremesso for pelo lado direito da cesta, deve-se 

utilizar a mão direita e o primeiro passo com o pé direito de forma a terminar a 

execução da bandeja de forma equilibrada ou coordenada. 

A técnica da bandeja: Ao se aproximar da cesta, numa região que vai varia de 

acordo com o tamanho da sua passada, deve-se levar o pé direito à frente 

(primeiro tempo rítmico) e executa um passo à frente com a perna esquerda 

(segundo tempo rítmico) preparando-se para a impulsão. Esta é dada com a 

perna esquerda, elevando-se o joelho da perna direita à frente para ajudar no 

salto e equilíbrio do corpo. Durante a fase aérea, a perna esquerda será mantida 

estendida. Simultaneamente, o atacante deverá colocar a mão de arremesso (no 

caso, a direita) atrás e um pouco embaixo da bola, deixando a esquerda 

posicionada lateralmente e dando-lhe o necessário apoio. O braço e o antebraço 

de arremesso formarão entre si um ângulo de 90 graus, com o cotovelo 

apontando para a cesta. Quando estiver no ponto mais alto do salto, o atacante 

deverá realizar o movimento de arremesso, estendendo o braço correspondente 

em direção à cesta.  

Após o arremesso, o atacante deverá retomar sua posição no solo 

amortecendo equilibradamente a queda com os dois pés. É importante que se 

ensine ao aluno já na iniciação a bandeja feita tanto pelo lado direito como pelo 

esquerdo. Pelo lado esquerdo diferencia a perna dos tempos rítmicos e o braço 

que irá realizar o arremesso. 

Figura 3. Arremesso de bandeja 



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

 

http://www.pt.slideshare.net/
https://www.youtube.com/embed/W5tfjrMyFUc?feature=oembed
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