
               

                              

AS POSIÇÕES NO BASQUETE E O PERFIL FÍSICO 

No Basquete há, em geral, três posições: armador, ala e pivô. É possível ver 

também algumas variações (ala/armador e ala/pivô), ou seja, jogadores que fazem duas 

posições no jogo.  

Em geral, como forma de organização e entendimento das posições e das 

funções, os jogadores são numerados de acordo com os números a seguir: armador (1), 

alas (2 e 3) e pivôs (4 e 5), conforme as figuras abaixo e no vídeo a seguir: 

Figura 1. AS POSIÇÕES NO BASQUETE 

  
 

Fonte: Figura 1. www.santos.sp.gov.br. Figura 2. https://slideplayer.com.br/slide/12317262/  
  
 

 

http://www.santos.sp.gov.br/
https://slideplayer.com.br/slide/12317262/
https://www.youtube.com/embed/qHff-KA6L3Q?feature=oembed


Como forma de facilitar nosso entendimento, o armador estaria na posição 

central (1), os alas abertos lateralmente (2 e 3), sendo um pela direita e outro pela esquerda, 

e os pivôs próximos à cesta adversária (4 e 5).  

Cada posição (jogador) no esporte coletivo exerce uma função na partida, por 

isto, os jogadores profissionais possuem características físicas, técnicas e táticas 

específicas que diferenciam um do outro.  

 

No treinamento esportivo há alguns princípios que devem ser seguidos para 

maior sucesso. Entre eles temos o da individualidade biológica, o qual já falamos durante 

o primeiro trimestre.  

O princípio da individualidade biológica diz que não há pessoas iguais, apesar 

de poderem ser parecidas. Ou seja, cada um possui seu perfil corporal e passou e passa 

por experiências que são únicas. A todo momento estamos recebendo influências do 

ambiente (familiares, religião, projetos esportivos que participamos, as relações com a 

comunidade onde moramos, as relações com os amigos e amigas, as relações com as 

pessoas da turma, professores e escola em geral, redes sociais, jornais entre outros tantos). 

Já o princípio da especificidade diz que o treinamento deve ser o mais 

específico para que a pessoa atinja maior nível de rendimento físico e esportivo. Logo, se 

cada indivíduo apresenta características únicas e o esporte coletivo exige um perfil 

“PADRÃO PARA JOGAR PROFISSIONALMENTE”, os jogadores são diferentes entre si 

em relação as suas características físicas e até mesmo psicológicas.  

Em relação a essas características, Paes, Montagner, Ferreira (2013) 

descrevem que ofensivamente o ARMADOR é o organizador das jogadas e que devem ter 

como facilidades a condução da bola (drible), arremessos de média e longa distância e 

habilidade de executar passes de formas diferentes, sendo que em geral possuem estatura 

https://www.youtube.com/embed/AUrHX2zTOpQ?feature=oembed


“altura” menor do que os jogadores das outras posições e grande agilidade (se movimenta 

velozmente com mudanças de direção).  

Já os ALAS possuem estatura média entre os armadores e os pivôs, realizam 

arremessos de todas as distâncias, em geral são os maiores pontuadores, apoiam os pivôs 

nos rebotes e jogam “lateralmente” ao garrafão, ou seja, ala direito e ala esquerdo.  

O rebote é a recuperação da bola após ela ser arremessada na cesta e não 

entrar, ou seja, não ser marcado ponto. Neste caso quando a equipe que arremessou 

(equipe atacante) recupera a bola para tentar novamente fazer pontos, o rebote é ofensivo. 

Quando a equipe que está defendendo recupera a bola, o rebote é chamado defensivo. 

Os PIVÔS em geral são os mais altos, jogam mais próximos a cesta para pegar 

os rebotes e para fazer as cestas, tanto no ataque quanto na defesa, realizam arremessos 

de curta distância e tendem a jogar de costas para a cesta. 
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