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No basquetebol o principal objetivo é fazer pontos acertando bolas na cesta, e isso pode 

ser realizado através de diferentes tipos de ataque, incluindo o contra ataque. O contra ataque 

é definido como uma resposta rápida ao ataque adversário que visa alcançar a cesta durante a 

transição, podendo ou não ser realizado em superioridade numérica, sendo ação importante 

nos jogos de invasão como o basquetebol. Além de serem efetivo ou não na produção de 

pontos, apresentam características nas ações realizadas, quantificáveis por diferentes variáveis 

que podem ser relacionadas à sua eficiência. O objetivo deste trabalho foi quantificar e 

analisar as formas de contra ataque em todos os jogos da equipe Winner/Limeira na 

temporada 2011/2012 do Novo Basquete Brasil, a partir de videogrametria. A análise focou a 

eficiência do contra ataque no total de pontos das partidas, e nas situações de vencedor e 

perdedor. A amostra analisada foi composta por 27 jogos e foram registrados o número de 

ataques realizado nas situações de 5x5, de contra ataques e de lances livres, certos e errados. 

Para cada forma de ataque, a eficiência foi dada pelos pontos convertidos divididos pela 

quantidade de ataques. Os resultados encontrados apontam que a equipe de Limeira obteve 

médias de 81.1 (±10.8) pontos totais por jogo em 62.7 (±4.2) ataques realizados e índice do 

total de pontos ITL de 1.30 (±0.2); obteve 60.6 (±11.1) pontos em 39.8 (±8.0) ataques 5x5 

realizados, e índice I5L de 1.57 (±0.4); 13.9 (±5.4) pontos em 16.7 (±5.9) lances livres 

realizados, e índice ILL de 0.83 (±0.1) e 6.6 (±3.7) pontos em 6.3 (±2.4) contra-ataques 

realizados e índice ICL de 1.04 (±0.4). Para o grupo das equipes adversárias foram 78.9 

(±11.8) pontos totais por jogo em 59.5 (±5.1) ataques e índice ITA de 1.33 (±0.2); 59.4 (±10.4) 

pontos em 33.3 (±10.6) ataques 5x5 realizados e índice I5A de 2.04 (±1.0); 14.8 (±6.9) pontos 

em 21.8 (±8.8) lances livres realizados e índice ILA de 0.83 (±0.1); e 4.6 (±3.2) pontos em 4.4 

(±2.0) contra-ataques realizados e índice ICA de 1.07 (±0.6). Quando foram separados em 

vencedores e perdedores, a eficiência do contra ataque da equipe de Limeira quando 

vencedora não foi o fator principal para vencer a partida (1.11 ± 0.35 da Winner/Limeira 

contra 1.40 ± 0.6 dos adversários perdedores). Quando perdedora a equipe da Winner/Limeira 

apresentou 0.84 ± 0.54 contra 0.97 ± 0.44 na eficiência dos contra ataques em relação aos 

seus adversários que foram vencedores. Logo, no geral a equipe da Winner/Limeira realizou 

mais contra ataques que seus adversários, mas quando separados em vencedores e perdedores 

a equipe de Limeira apresenta uma eficiência menor nos contra ataques quando vencedora, 



assim, sugerindo que ele não é um fator decisivo para o resultado final da partida, já que os 

perdedores foram mais eficientes no contra ataque. Quando a Equipe Winner foi perdedora, o 

contra ataque se mostra importante para o resultado final da partida para a vitória dos seus 

adversários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


