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Resumo 

 

Objetivou-se descrever o perfil técnico das equipes de basquetebol masculino da categoria sub 
– 17 participantes de campeonatos realizados pela Federação Mineira de Basquetebol – FMB 
em Minas Gerais. Filmaram-se 12 jogos de 6 equipes configurando um total de 238 análises 
para cada um dos 15 indicadores de jogo avaliados. Os jogos foram filmados e analisados por 
um observador com experiência na modalidade. Analisaram-se os arremessos tentados e 
convertidos de dois pontos, três pontos e lances livres, rebotes, assistências, bloqueios de 
arremessos, bolas recuperadas e perdidas, faltas cometidas e pontos marcados (DE ROSE; 
GASPAR; BARROS, 2005). Calcularam-se o coeficiente de eficiência ofensiva – CEO e o 
índice de eficiência ofensiva – IEO (OLIVER, 2004). A porcentagem de acordos intra-
observador foi igual ou superior a 80% (VAN DER MARS, 1989). Utilizou-se estatística 
descritiva. Resultou-se que os jogadores participaram em média 20,16 ± 10,84 minutos nas 
partidas. A porcentagem de aproveitamento nos lances livres e nos arremessos de dois e três 
pontos foi de 24,29%, 32,25% e 10,54%, respectivamente. As equipes em média marcaram 
6,3 pontos, executaram 3,03 rebotes na defesa e 1,91 rebotes de ataque. O CEO das equipes 
vencedoras foi de 83,36 ± 13,04 e o CEO das equipes perdedoras foi de 67,35 ± 10,84. Este 
estudo evidencia que a porcentagem de aproveitamento nos arremessos de dois e três pontos 
bem como dos lances livres não é satisfatória. O cálculo do CEO diferenciou o desempenho 
das equipes vencedoras das perdedoras (16,01 pontos percentuais). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O basquetebol é uma das modalidades esportivas mais populares do mundo e 

praticados por milhões de pessoas (HAY, 1981). Um dos fatores que influenciam a 

consideração do basquetebol como uma modalidade agradável de ser praticada, esta dada por 

este ser um esporte de baixo custo. É um jogo motivador, pois a meta (bola ao cesto) é 

analisada como de baixa dificuldade em relação às demais modalidades que compõem o 

grupo dos diferentes esportes coletivos. Este também é um fator determinante para as pessoas 

se iniciarem ao jogo. 

Este esporte coletivo é um dos que mais apresentou modificações e renovações desde 

sua criação, pela sua sofisticação, seu aprimoramento técnico e grande movimentação em 

quadra. Além disso, se considera o esporte mais espetacular, pois consegue manter jogadores 

e plateia vibrando durante 40 minutos de jogo, onde o placar pode ser alterado a qualquer 

momento, sobretudo quando se defrontam equipes de mesmo nível técnico (DIAS, 1978). 

Segundo o site da Federação Internacional de Basketball – FIBA, ele se destaca como 

um dos pilares dos jogos olímpicos por ser um dos esportes mais populares. A FIBA 

atualmente organiza o basquetebol no mundo sendo um total de 210 países filiados a ela. As 

regras por ela estabelecidas valem para todos os países que pertencem ao grupo, com exceção 

da Liga Norte Americana, a NBA – National Basketball Association, que tem algumas regras 

adaptadas. O Brasil está atualmente posicionado no ranking da FIBA em nono lugar que é 

liderado pelo EUA, seguidos de Espanha e Argentina respectivamente. 

Apesar de aparentar ser uma posição distante do topo, o nono lugar no ranking da 

FIBA, não é de fato algo que possa ser considerado negativo para o nosso país em relação ao 

basquetebol, pois o Brasil passou por uma grande reformulação em seu campeonato principal 

profissional. A cinco anos foi criado o Novo Basquete Brasil – NBB com o intuito de mudar e 

fortalecer este esporte que nos últimos 25 anos apresentava um marcado declínio. O Brasil 

passou por muitas dificuldades depois da conquista do Panamericano de 1987, sendo uma 

delas não participar de cinco olimpíadas seguidas e ver o esporte ser menos jogado a cada dia. 

Um problema criado pelo fracasso da seleção principal se caracterizou na diminuição drástica 

de atletas ingressantes a modalidade.  Apesar de todos os problemas, depois da criação do 

NBB e da melhoria na organização o esporte voltou a ganhar forças e conquistou a vaga nas 

olimpíadas após difíceis jogos na fase classificatória. Depois de uma boa pré-temporada e 

ótimos jogos na fase de grupos o Brasil consagrou-se na quinta colocação das olimpíadas de 
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2012. Espera-se que este resultado e o fortalecimento do campeonato nacional incitem as 

crianças a praticarem esta modalidade esportiva. 

Segundo Bayer (1994), o jogo de basquetebol pode ser classificado como modalidade 

esportiva coletiva se ele possuir seis características específicas. Essas seis invariantes 

características são: uma bola (ou implemento similar), um espaço de jogo, parceiros com os 

quais se joga, adversários, um alvo a atacar (e, de forma complementar, um alvo a defender) e 

regras específicas. Então a partir destas especificidades podemos caracterizar o basquetebol 

como uma modalidade esportiva coletiva. 

Barbanti (1999) descreve que o basquetebol tem características típicas que combinadas 

o transformam em um esporte coletivo. Elas são força, velocidade, resistência, agilidade, 

flexibilidade e coordenação em vários graus. A grande importância desses fatores é que 

integrados melhoram as habilidades nos esportes em geral.  

Segundo Hernandez Moreno (1998), o basquetebol se encaixa dentre os esportes 

coletivos de oposição/cooperação, envolvendo ações simultâneas entre o ataque e a defesa, 

em que o espaço é comum a ambas as equipes. Sendo a participação dos jogadores sobre a 

bola ao mesmo tempo. Durante o jogo percebe-se que a equipe que se encontra melhor é 

aquela que consegue equilibrar em alto nível o ataque e a defesa. 

No âmbito competitivo, o basquetebol é um desporto caracterizado por esforços físicos 

intermitentes realizados em alta velocidade, com grande volume de ações motoras em que se 

exige capacidade anaeróbia e aeróbia. Pode- se afirmar que o basquetebol é uma modalidade 

esportiva que requisita tanto da via anaeróbia quanto da via aeróbia. Isto é concluído pela 

frequência cardíaca média variar de 160 a 195 bpm e pela concentração de ácido lático 

durante a partida estar entre 4 e 6 mM/L (COLLI; FAINA, 1987, KOKUBUN; DANIEL, 

1992). 

A parte anaeróbia (láctica) se relaciona na execução adequada de ações técnicas 

segundo a situação da competição. A parte aeróbia tem correlação na recuperação eficiente e 

no seu desempenho adequado (VIDAL FILHO et al.., 2003). 

As ações anaeróbias é que decidem uma partida, e para realizar um bom sprint, saltar e 

realizar disputas de bola com sucesso, a produção anaeróbia de energia é determinante, 

promovendo uma alta resistência a fadiga e rápida recuperação após exercícios repetidos. Ou 

seja, as ações anaeróbias são no esporte o conjunto de: Utilizar a técnica de maneira 

adequada, no momento certo e com todas as condições físicas e psicológicas ajustadas para 

aquela situação (STOLEN et al.., 2005; BANGSBO et al.., 2006) 
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As ações de via energética anaeróbias são as que definem o jogo, porém quem fornece 

a condição de aplica-la de forma satisfatória é a via energética aeróbia, pois a via aeróbia 

ajuda na recuperação lática do atleta, removendo e recuperando mais rapidamente o 

organismo para mais ações anaeróbias satisfatórias. Ou seja, níveis apropriados de capacidade 

aeróbia permitem que o atleta se exercite em maiores intensidades com menor acúmulo de 

lactato, permitindo que o deslocamento total e o número de ações possam ser maior durante 

toda a partida (HELGERUD et al., 2001). 

 Dentre as diversas caracterizações sobre um esporte dos aspectos importantes reside 

nas capacidades físicas. No basquetebol estudos comprovam que estas capacidades têm 

relações diretas com aspectos fundamentais no jogo. Esses descrevem como as relações entre 

força explosiva no rebote e no arremesso, força-velocidade nos deslocamentos, a força-

resistência na manutenção do adequado desempenho na execução e nos gestos técnicos, a 

resistência especifica na execução adequada de ações técnico–táticas segundo a situação da 

competição, a velocidade de reação nos movimentos acíclicos ou agilidade, a flexibilidade na 

capacidade de aprendizagem e na execução dos gestos e a coordenação em todas as ações 

técnicas e táticas (ROSE JR & TRICOLLI, 2005; HERNÁNDEZ MORENO, 1988). 

  Dentro do jogo temos duas divisões para análise de uma ação, a técnica e a tática que é 

definida por Lamas, Negretti e Rose Jr (2005). A tática é definida por ser individual ou 

coletiva e esta relacionada a um processo de tomada de decisão, ou ainda saber o que fazer, 

quando há algo á ser feito. A técnica é definida por ser entendida como as ações expressas 

pelos jogadores, ações estas compostas por gestos técnicos específicos da modalidade, ou 

simplesmente fundamentos do basquete.  

O basquetebol é uma modalidade que apresenta muitos fundamentos que variam de 

acordo com a individualidade de cada jogador (OKAZAKI, 2004). Em sua maioria são 

movimentos contínuos e combinados, desencadeados a partir de uma sequência lógica e com 

objetivos bem definidos. As diferentes técnicas fazem com que o jogo seja de alta 

complexidade, por isso Rose Jr, Tavares e Gitti (2004) acreditam que se exige um 

conhecimento cada vez maior de todos os aspectos que envolvem essa prática e não se pode 

imaginar uma preparação de atleta ou de uma equipe sem a análise dos vários componentes 

que fazem parte do jogo. 

Muitas são as possibilidades de se analisar tecnicamente uma equipe. Essas 

direcionam-se por exemplo, a enfatizar o desempenho de um ou mais jogadores, através da 

quantificação de suas ações em jogo, levando-se em consideração os indicadores de jogo 

representados por situações ou ocorrências possíveis de serem quantificadas, como por 
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exemplo: arremessos certos e errados, bolas perdidas, posses de bola, entre outros (ROSE JR, 

GASPAR & SINISCALCHI, 2002) 

A análise técnica pode ser responsável por diversas interpretações, assim conseguindo 

estabelecer relações como a apresentada por Sampaio (1998), que constatou o resultado final 

de uma partida de basquetebol é consequência de uma contribuição associada da eficácia de 

arremessos de dois pontos e rebotes ofensivos. 

 O estudo de Okazaki (2004) diagnosticou quais são as técnicas mais frequentes 

utilizadas pelos jogadores de diferentes posições. Portanto, com esses dados os treinadores e 

os próprios jogadores tem um direcionamento para o treinamento técnico especifico e 

individualizado sobre cada posição de quadra. O estudo previamente citado mostra o quão 

importante é a analise técnica para o direcionamento em diversos aspectos. É fundamental a 

analise criteriosa das informações ali contidas para o planejamento de treinamentos. Como se 

sabe que a quantidade de informações geradas em um jogo é muito maior do que a capacidade 

de armazenamento das mesmas por qualquer observador, se torna importante registrar essas 

observações de forma sistemática. O conhecimento das características que definem qualquer 

modalidade e a análise dos tipos de exigências competitivas são imprescindíveis para se 

progredir, aperfeiçoar e elaborar programas de preparação e treinamento apropriados nos 

esportes coletivos.  

 Apesar de deste estudo ser de grande valor para técnicos compreende-se que os 

mesmos são importantes de ser utilizados em equipes adultas ou acima de 18 anos, pois nestas 

idades a especificidade no treinamento em uma posição é aceitável e parece ser correto. Ao se 

considerar os objetivos do processo de formação especificamente nas categorias de base, 

deve-se considerar que a criança deve vivenciar esses processos por meio de jogos 

participando das mais diversas opções que existem no basquetebol. Isto permite que a criança 

desenvolva e utilize seus mecanismos motores e cognitivos da melhor maneira possível 

independente da posição em que se encontra na quadra. Sugere-se que os atletas em formação 

tenham vivencias técnico-táticas em todas as funções para, posteriormente, especializarem-se 

numa função especifica, de acordo com seu talento e disponibilidade (BALBINOTTI et al., 

2010) . 

Nas categorias de base ocorre o problema da especialização por posição precoce de 

jovens. Dentro do treinamento desportivo infanto-juvenil, a variedade ou multilateralidade é 

um elemento bastante referenciado por teóricos e pedagogos, no entanto, é pouco utilizado no 

Brasil (BALBINOTTI et al.,2003; BARBANTI, 2005). Este problema tem relação direta com 

a busca indiscriminada pela conquista de resultados positivos. Exemplificando, o atleta novo 
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tem uma posição fixa dentro de seu time, por ser alto em relação aos seus colegas de 12 anos, 

isto faz com que ele treine e jogue apenas na posição de pivot. Este tipo de situação é comum 

nas categorias de base o que acarreta em sérios problemas para este jogador. Observando, se 

depois de algum tempo este atleta em relação aos colegas estiver em uma estatura média, ele 

terá dificuldades para se manter na posição. Assim, por ter o repertório motor e cognitivo 

apenas para aquela função o atleta provavelmente abandonaria o esporte. A especialização 

precoce permite a obtenção de resultados em curto prazo, mas limita a evolução posterior dos 

jovens praticantes (GONÇALVES, 1999). 

A análise do nível de rendimento técnico nas categorias de base é de grande valor. Ela 

deve conter a analise geral das ações de todos os atletas em todos os itens possíveis. Assim os 

técnicos perceberão as falhas individuais técnicas de cada jogador, conseguindo melhorar as 

potencialidades e capacidades do mesmo em suas dificuldades dentro do jogo e o transforma-

lo em um jogador mais completo. Desta forma é possível se diminuir ao máximo a chance de 

problemas com a especificidade prematura de jovens, e seu abandono precoce do esporte. 

Em uma partida de basquetebol são várias as características técnicas que são 

analisadas para apontar-se o rendimento de um determinado jogador ou da equipe 

(SAMPAIO, 1998). Essas características técnicas são denominadas indicadores de jogo, 

definidos como um conjunto referencial das principais ações técnico-táticas da partida. São 

representadas pelas situações ou ocorrências observáveis e mensuráveis dentro do jogo. São 

exemplos destes indicadores de jogo: arremessos errados e convertidos, rebotes, assistências, 

bolas recuperadas, bolas perdidas, faltas, arremessos bloqueados, tempo jogado, porcentagem 

geral de aproveitamento, número de posses de bolas e eficiência do ataque (ROSE JR, 

TAVARES & GITTI, 2004). A partir dos dados dos indicadores de jogo consegue-se análise 

para diferentes vertentes como o Coeficiente de Eficiência Ofensiva – CEO que é relacionado 

a equipe e o Índice de Eficiência Ofensiva – IEO que é  individual. 

Atualmente não se sabe qual é o nível de atletas que se encontram em Minas Gerais, 

portanto esta pesquisa pretende analisar por meio de indicadores de jogo várias equipes de 

basquetebol para diagnosticar falhas e acertos do treinamento realizado. Assim os treinadores 

conseguem a partir destes dados uma diferente análise, o que é de grande importância para o 

desenvolvimento de suas equipes e consequentemente do esporte. Também existe a 

necessidade de estabelecer-se um perfil técnico completo do atleta de base praticante de 

basquetebol e de sua equipe, através de estatística de jogo. Assim os profissionais 

relacionados a estes jogadores têm em posse informações importantes para o desenvolvimento 

de seus atletas e consequentemente de sua equipe. 
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2. OBJETIVO 

 

O foco do presente estudo consiste da análise do nível de rendimento técnico-tático de 

jogadores do sexo masculino de basquetebol de Minas Gerais. Estes jogadores serão 

analisados pelos indicadores de jogo resultando no rendimento por categoria e por sua posição 

em quadra. Também será analisada a influencia da experiência em relação aos níveis de  

rendimento técnico-tático das diversas equipes e nos jogadores. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil existem poucos estudos sobre categoria de base do basquetebol 

principalmente em relação a parte estatística. A maioria dos artigos relacionados a análise 

técnica são executados em profissionais ou adultos. Portanto este estudo pretende analisar 

tecnicamente pelos indicadores de jogo as categorias de base do basquetebol, específicas de 

Minas Gerais. Este trabalho analisará e interpretará as diversas informações para um possível 

prospecto sobre os atletas de basquetebol de Minas Gerais, para que os técnicos a utilizem 

como desenvolvimento dos atletas, equipes e do esporte. 
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4. MÉTODO 

 
 No presente estudo, foi utilizado o método de análise de vídeos, onde foram filmados e 

observados através de indicadores de jogo um total de 12 jogos de equipes masculinas da 

categoria sub-17 de basquetebol do Estado de Minas Gerais.  

 

4.1 Amostra 

 

Foram filmados e analisados 12 jogos das 06 principais e mais frequentes equipes de 

base que participam da Federação Mineira de Basketball – FMB (tabela 1). Foi configurado 

um total de 238 análises para cada um dos 15 indicadores de jogo avaliados. 

 

 Tabela 1 – Relação das equipes analisadas dividida pela localização das sedes. 

 

Região Metropolitana Belo Horizonte Cidade de Uberlândia  

Mackenzie Esporte Clube Uberlândia Tênis Clube 

Minas Tênis Clube SESI- Uberlândia 

Esporte Clube Ginástico  

Olympico Clube   

 

4.2 Materiais 

 

Para as filmagens utilizou-se uma câmera de vídeo digital do tipo handycam, DCR-

SR45, da marca Sony apoiada por um tripé. Para a coleta de dados, os jogos foram gravados 

em DVD e reproduzidos em alta definição. Utilizou-se a Avaliação dos Indicadores de Jogo 

no Basquetebol- AIJB, para a coleta das informações advindas do jogo. 

 

4.3 Procedimentos 

 
 As filmagens eram realizadas de acordo com a disponibilidade física do ginásio, sendo 

feitas sempre acima do nível da quadra. Os jogos foram filmados e analisados por um 

observador com experiência na modalidade. Estes jogos eram gravados em DVD’s, e depois 

reproduzidos em alta definição nos computadores simultaneamente com a coleta de dados. 
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Quando necessário o vídeo era pausado para a anotação dos diversos indicadores de jogo que 

ocorriam durante um mesmo momento da partida. 

 A coleta de dados realizou-se a partir da visualização em filmagem dos indicadores de 

jogo, que se encontram na planilha da AIJB. Este instrumento utiliza os 15 indicadores de 

jogo que são citados por De Rose, Gaspar e Barros (2005), estes são arremessos tentados e 

convertidos de dois pontos, três pontos e lances livres, rebotes na defesa, rebotes no ataque, 

assistências, bloqueios de arremessos, bolas recuperadas, bolas perdidas, faltas cometidas e 

pontos marcados. A partir dos dados dos indicadores de jogo são calculados diversos itens 

para análise do jogo. Serão calculados neste trabalho os seguintes itens: Coeficiente de 

eficiência ofensiva – CEO e Índice de eficiência ofensiva – IEO (OLIVER, 2004); 

Porcentagem de aproveitamento dos lances livres e dos arremessos de dois e três pontos. 

  

4.4 Tratamento Estatístico 

  
 Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, apresentando os valores 

de média, desvios padrões e porcentagem. Em relação ao observador e coletor de dados a 

porcentagem de acordos intra-observador nas observações foi igual ou superior a 80% (VAN 

DER MARS, 1989). 
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5. RESULTADOS 

  
Os resultados indicam que os jogadores participaram em média 20,16 ± 10,84 minutos 

em cada uma das partidas analisadas. Estes também indicam a porcentagem de 

aproveitamento nos arremessos de dois pontos que foi de 32,25% ± 31,05%, nos arremessos 

de três pontos foi de 10,54% ± 23,01% e nos lances livres foi de 24,29% ± 33,66%. As 

equipes em média marcaram 6,3 ± 7,04 pontos, executaram 3,03 ± 2,32 rebotes na defesa e 

1,91 ±1,75 rebotes de ataque. O CEO das equipes vencedoras foi de 83,36 ± 13,04 e o CEO 

das equipes perdedoras foi de 67,35 ± 10,84 (Tabela 2). 

 

Tabela2. CEO das equipes vencedoras e perdedoras com seus respectivos pontos na partida.  

 

Equipes Vencedoras Equipes Perdedoras 

CEO Pontos CEO Pontos  

87,5 70 60,567 47 

76,227 61 71,933 59 

77,206 63 75,881 56 

91,324 80 53,75 43 

72,482 59 51,821 37 

106,14 83 74,026 57 

79,493 69 73,418 58 

86,406 75 77,446 57 

57,737 50 55,556 48 

86,161  68 86,614 66 

101,928 74 61,767 44 

77,751 65 65,432 53 

  

 O IEO é uma multiplicação de alguns indicadores de jogo específicos para o ataque, 

portanto quando o atleta não pontua em algum destes indicadores ele não tem este índice, o 

que indica que este jogador pode não influenciar no ataque.  Os resultados demonstram os 

atletas que obtiveram IEO durante as partidas (gráfico1).  
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Gráfico1. Atletas que obtiveram IEO divididos por equipe. 

 

 

 
 
 
 

Os resultados obtidos por de Rose Jr (2004) indicam que há uma relação direta dos 

indicadores de jogo com as funções específicas que cada jogador deve exercer durante um 

jogo, dependendo de sua posição. A partir deste trabalho observa-se que no presente estudo 

existe uma tendência de que alguns jogadores, dentro das equipes analisadas, estão 

especializados em uma posição tática de jogo. 
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6. DISCUSSÃO 

  

Os jogadores participaram em média de 20,16 minutos do jogo em quadra, mas ao 

analisar os dados de tempo de jogo, percebe-se que nas equipes os principais pontuadores e 

reboteiros estiveram relacionados ao maior tempo de jogo. Sugerindo que os técnicos mantêm 

durante aproximadamente o jogo inteiro dois ou três jogadores de confiança para a 

manutenção de um alto nível na partida.  

Pela análise dos indicadores de jogo foi calculada a média de aproveitamento dos 

lances livres e dos arremessos de dois e três pontos. As médias são respectivamente 24,9%, 

32,25% e 10,54%. Estes resultados permitem afirmar que a porcentagem de aproveitamento 

não é satisfatória. Rose Jr, Tavares & Gitti (2004) obtiveram médias superiores para a 

porcentagem de aproveitamento em relação a esta encontrada no presente estudo. As médias 

do estudo citado foram 51,3% para lances livres, 54,4% para dois pontos e 30,3% para três 

pontos, estes resultados foram advindos da análise de campeonato de alto rendimento 

profissional adulto. Após análise dos dados percebe-se que atletas de 17 anos apesar de 

estarem próximos a tornarem-se adultos não estão preparados para esta evolução, isto pode 

ser confirmado pela diferença dos valores encontrados neste trabalho com os da literatura. 

Pressupõe que os atletas de base de Minas Gerais estão distantes de uma porcentagem de 

aproveitamento que possibilitem se tornarem profissionais. 

As equipes tiveram em média 42,79% de aproveitamento dos lances de jogo, que 

representam todos os pontos tentados e convertidos com exceção dos lances livres. Rose Jr, 

Negretti e Lamas (2005) analisaram através dos indicadores de jogo as seis partidas da 

seleção brasileira no campeonato mundial de 2002 e encontraram uma média de 47,6% para o 

aproveitamento dos lances de jogo. Percebe-se que a média da seleção brasileira não foi 

satisfatória para conseguir melhor colocação na competição, mas relacionando com os dados 

encontrados neste estudo, vê-se que as categorias de base em 2012 estão com aproveitamentos 

próximos ao da seleção brasileira daquele momento o que demonstra a possível melhora do 

basquete brasileiro ao longo dos anos. 

A partir das análises realizadas foi possível identificar as médias dos indicadores de 

jogo por atleta. O estudo de Negri et. al, identificou através do scout da Confederação 

Brasileira de Basquetebol - CBB as médias para os mesmos indicadores de jogo (tabela 3) . 
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Tabela 3. Médias de desempenho esportivo pelos indicadores de jogo. 

  

Média dos Indicadores        

de jogo 

Atletas de Minas Gerais 

(2012) 

Atletas de Santa Catarina 

(2008) 

Média de pontos 6,30 6,24 

Média de rebotes 3,03 3,20 

Média de assistência  1,51 0,63 

Média de bloqueios 1,29 0,27 

Média de bolas recuperadas 1,99 1,56 

Média de bolas perdidas 2,47 2,02 

  

Negri et. al, analisou e calculou as médias dos indicadores de jogo dos atletas de 

basquetebol de categoria sub-17 do estado de Santa Catarina em 2008. Os resultados 

encontrados como demonstrado na tabela 3, que mostra a característica técnicas dos 

jogadores, corrobora com o presente estudo. Percebe-se uma diferença pouco mais acentuada 

na assistência que pode ser causada pela não padronização dos avaliadores dos diferentes 

estudos. Portanto supõe-se que pela proximidade dos resultados os jogadores da categoria 

sub-17 de Minas Gerais e de Santa Catarina estão equiparados quanto a valências técnico-

táticas.  

Utilizou-se o cálculo do CEO para analisar a parte ofensiva das equipes. A média do 

coeficiente das equipes vencedoras foi de 83,36 e o das equipes perdedoras foi de 67,35, este 

cálculo oportunizou diferenciar o desempenho das equipes vencedoras e perdedoras. Na 

tabela 1 percebe-se a influência direta da diferença dos pontos na partida em relação ao CEO, 

quanto menor a diferença de pontos menor é a diferença entre o CEO. Esta diferença 

diminuída oportuniza ocorrer que o melhor coeficiente esteja na equipe perdedora, o que não 

é comum. Percebe-se que a melhora da equipe está diretamente relacionada com a melhora do 

CEO, portanto é um ótimo indicador para os técnicos utilizarem como base para 

desenvolvimento de seus atletas, equipe e esporte. 

O presente estudo calculou o IEO de todos os atletas, porém por se tratar de uma 

multiplicação de indicadores de jogo quando o jogador não pontuava em algum item ele não 

obtinha o IEO. Os dados foram analisados e percebeu-se que alguns atletas nas equipes não 

obtinham o índice, portanto o gráfico 1 mostra quantos atletas por equipe conseguiam o  IEO. 

As equipes têm em média 7,2 atletas com o índice de desempenho individual. Este dado 

indica que os técnicos têm aproximadamente sete atletas participantes em sua equipe, isto se 
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transforma em um problema quando o técnico precisa dos outros jogadores para o jogo seja 

por lesão ou por mudança tática da equipe. Essa informação é determinante para o 

desenvolvimento de treinos e para a melhora dos atletas que não obtém este índice, para que 

estes jogadores comecem a ajudar ofensivamente sua equipe em jogos. Esta média de atletas é 

um problema, pois indica que poucos jogadores estão participando realmente do jogo 

ofensivamente, esta informação pode ser preocupante para o desenvolvimento do esporte, 

visando que estes atletas são o futuro do basquetebol. 

Ao analisar o IEO percebe-se que poucos atletas, no máximo dois por equipe, tem este 

índice acima do valor um que é considerado valor mediano. Ou seja, a maioria dos atletas que 

atuam em Minas Gerais não tem bons números ou não consegue o IEO. Esta informação 

indica que os atletas da FMB não estão tendo números satisfatórios nas análises, e isto pode 

estar relacionada com o treinamento realizado pelos técnicos.  

No presente estudo observa-se que existe uma forte tendência de vários jogadores 

dentro da mesma equipe analisada estarem especializados em uma posição tática de jogo. Esta 

informação pode ser percebida porque a literatura indica que ocorre uma forte relação entre os 

indicadores de jogo com as funções específicas que cada jogador deve exercer durante uma 

partida, dependendo de sua posição estabelecida por seu técnico (LAMAS, NEGRETTI & DE 

ROSE JUNIOR, 2005; DE ROSE JUNIOR, 2002; DE ROSE JUNIOR, GASPAR & 

SINISCALCHI, 2002; DE ROSE JUNIOR, GASPAR & ASSUMPÇÃO, 2003; FERREIRA 

& DE ROSE JUNIOR, 2003; ROSE JUNIOR, TAVARES & GITTI 2004; OKAZAKI, 

RODACKI, SARRAF, DEZAN, OKAZAKI, 2004.)  

Esta observação retrata um dos problemas da categoria de base brasileira, a 

especialização de jovens a posição única em quadra. A especialização precoce permite a 

obtenção de resultados em curto prazo, mas limita a evolução posterior dos jovens praticantes 

(GONÇALVES, 1999). Segundo Balbinotti et. al, (2003), a variedade e a multilateralidade 

são elementos indispensáveis no treinamento desportivo infanto-juvenil e estes mecanismos 

são pouco utilizados no Brasil. Então apesar de  ser analisada a categoria onde os atletas já 

estão mais velhos, a especialização em apenas uma posição não é algo positivo já que o jovem 

deve vivenciar o maior número possível de ações em quadra. A especialização precoce pode 

causar o abandono da modalidade e também causar dificuldades desnecessárias caso o atleta 

se torne profissional. 
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7. CONCLUSÃO 

  

 Com base nos resultados obtidos, conclui-se que os técnicos têm seus principais 

jogadores especializados em posições para que consigam o melhor da sua equipe, e este modo 

de agir não necessariamente é o melhor para o atleta. Esta informação esta diretamente ligada 

com os poucos rendimentos aceitáveis do IEO, que possibilitaram verificar que a maioria dos 

atletas de basquetebol de Minas Gerais não influenciam com eficiência no ataque.  

 Neste contexto, percebe-se que os atletas da categoria sub-17 de Minas Gerais 

relacionados aos estudos de equipes adultas profissionais estão em um nível perigosamente 

inferior. Por este motivo a decisão da FMB e da CBB de investirem nas novas categorias de 

base sub-19 e sub-22 parece ser essencial para o desenvolvimento do atleta na inserção ao 

basquetebol adulto. 

 Este trabalho indica aos treinadores e professores de basquetebol a utilização do CEO 

para a análise ofensiva da equipe. Sugere que estes profissionais analisem e estudem os 

mecanismos que o influenciam para melhorar o desenvolvimento dos atletas, da equipe e em 

geral do esporte. 

  Os atletas de Minas Gerais quando comparados aos atletas de Santa Catarina 

obtiveram dados parecidos para as médias dos indicadores de jogo. Esta informação sugere 

que apesar da diferença de quatro anos das análises o basquetebol nestas duas localidades 

apresentam dificuldades e níveis parecidos. Este estudo sugere que novas pesquisas devem ser 

feitas com a categoria sub-17 nos diferentes estados, principalmente com o Rio de Janeiro e 

com São Paulo, pois estes estados são os principais ao se tratar de basquetebol brasileiro.  

Estas informações seriam úteis para estruturar o perfil técnico do jogador de base brasileiro. 
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