
               

                              

7º Encontro – AS FORMAS DE MARCAÇÃO 

 

Na aula anterior, aprendemos que no basquete há posições (armador, ala e pivô), e que 

cada um exerce uma função em quadra. Isso acontece tanto na defesa, ou seja, quando o 

adversário está com a bola, quanto nossa equipe está no ataque.  

Discutimos que o armador fica, em geral, mais longe da cesta e mais centralizado, pois 

assim tem maior visão dos jogadores, facilitando organizar as jogadas. Os alas são responsáveis, 

cada um na sua lateral (direita e esquerda), tanto no ataque quanto na defesa. E os pivôs, os 

quais tendem a ser os mais altos e pesados, ficam próximos da cesta, tanto na defesa quanto 

no ataque, para pegar as bolas que não entram na cesta (rebote), quanto para opção de ataque 

e para evitar que se aproximem da cesta (quando estão na defesa). 

Porém, as marcações no Basquete, como em muitos outros esportes de quadra, são 

divididas em: individual, por zona ou região e mistas. Nas figuras a seguir é possível observar 

essas diferentes formar de marcação. https://esportudo.com/conteudo/basquete/o-que-e-a-

marcacao-por-zona-no-basquete-nba-2112 

Figura 1. Marcação Individual 

 
       Fonte: retirada de Paes, Montagner, Ferreira (2013). 

https://esportudo.com/conteudo/basquete/o-que-e-a-marcacao-por-zona-no-basquete-nba-2112
https://esportudo.com/conteudo/basquete/o-que-e-a-marcacao-por-zona-no-basquete-nba-2112


 

 

Figura 2. Marcação por Zona ou Região 

 
   Fonte: retirada de Paes, Montagner, Ferreira (2013). 

 

 

https://www.youtube.com/embed/VFts-q7K0e8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/D0Css6cpftk?feature=oembed


Figura 3. Marcação Mista 

 
      Fonte: retirada de Paes, Montagner, Ferreira (2013). 

 

Na marcação INDIVIDUAL a equipe decide uma pessoa para marcar outra da equipe 

adversária. Na marcação por ZONA/REGIÃO cada jogador é responsável por uma região (como 

na aula anterior). E na MISTA, parte da equipe marca por região e alguns jogadores são 

marcados individualmente, normalmente aqueles que se destacam mais.  

A escolha da forma de marcação está relacionada com as características dos jogadores 

de sua equipe e da forma de jogar ou também dos jogadores da equipe adversária. Por exemplo, 

se arremessa bem de longe ou de perto, é melhor ou pior fisicamente, está ganhando ou 

perdendo a partida e o tempo está acabando etc. Logo, o tipo de marcação pode ser alterada 

durante uma partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


