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UM CONTRIBUTO DIDACTICO 

No plano dos saberes, é vulgar encontrar no hóquei em patins, muita gente a defender 
preconceitos em contraste com um reduzido número de pessoas que fundamentam aquilo 
que dizem. 
Tal facto também não é estranho o tipo de cultura incutida na modalidade sobejamente 
denunciada em “um pouco de história” 
Vivendo-se mais para o efeito do que para as causas, é natural que se tenha estagnado 
na fase do empirismo que embora sendo um estágio didáctico, fica longe de atingir as 
razões do porquê?  
O empirismo está enraizado no hóquei em patins e os seus efeitos fazem-se sentir, nos 
comportamentos dos diversos agentes que depois o transmitem quer nos aspectos 
regulamentares, quer nas Regras do jogo, quer na pedagogia da modalidade. 
 
O que quero tentar nesta III PARTE, é um contributo didáctico 
Vou tentar fazê-lo do jogo para o jogo tentando um efeito de bumerangue, ou seja, 
começar pelas bases, para voltar ao jogo 
 
As TÉCNICAS SUBJACENTES 

 
O hóquei em patins envolve duas técnicas de movimento. 
O MANEJO, como técnica para manobrar o "setique" para 
com ele movimentar a bola 
A PATINAGEM, que é o movimento das rodas dos patins que 
desloca o patinador 
Estas duas técnicas podem ser abordadas separadamente, 
mas, acabarão por se fundir numa só 
Todavia, podem ser analisadas e treinadas em separado  

 
Contudo, haverá que assentar num conceito de TÉCNICA 
 
TÉCNICA é em si mesma HABILIDADE ou ARTE NATURAL. 
Fazem parte da técnica, 4 causas comuns: 
O "material", o "formal," o "eficiente" e o "final" 
Por isso, o conceito de técnica é hoje em dia mais 
abrangente, considerando também os métodos específicos 
como uma componente técnica. 
Um técnico será aquele que domina a técnica e no caso do 
hóquei em patins, as técnicas, empregando métodos 
específicos  
A técnica conjunta do hóquei em patins relaciona as suas 4 causas em relação aos dois 
tipos de movimento 
O hóquei em patins é então tão só e em si mesmo, movimento. 
Nas duas técnicas subjacentes ao hóquei em patins, a sua 
abordagem faz-se em redor dos movimentos produzidos: 
   - Da bola, do "setique" e das rodas dos patins. 
 

 

Os métodos, do ensino/aprendizagem, terão que ter em atenção, os movimentos 
produzidos pelo praticante. 
Por outro lado, a abordagem faz-se em redor do FORMAL e dos OBJECTIVOS. 
Sendo o hóquei em patins, envolvido por duas técnicas, tanto as suas 4 causas como os 
métodos terão que ser considerados. Será necessário analisar o que está em causa. 
 
Porém, uma análise tem que fixar premissas, para definir os movimentos. 
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a) Aspectos preliminares do Manejo 
 
Fixaremos pois premissas de análises mecanicistas. 
Nas premissas da mecânica, consideram-se positivos os 
movimentos lineares da esquerda para a direita e os circulares, 
aqueles que giram no sentido dos ponteiros do relógio 
Os contrários, consideram-se negativos e ou retrógrados 
O movimento adquirido pela bola entra na nomenclatura hoquista 

Da esquerda para a direita

Girar no sentido dos
ponteiros do relógio  

 
As características do movimento que a bola adquire, e os produzidos pelas rodas dos 
patins irão influenciar a nomenclatura dos gestos do MANEJO e da PATINAGEM. 
 
O batimento que origina na bola o movimento positivo é considerado NORMAL e 
POSITIVO, mas é dependente da forma como é produzido. Chega-se a essa conclusão por 
análise. 
 
Outra premissa, para alem da do movimento é a de considerar como é feita a análise da 
postura corporal 
 
“Uma tentativa de racionalização metodológica passa por uma análise 
mecanicista em relação ao corpo humano (Descartes)” 
A análise postural faz-se segundo 3 planos; frontal, lateral e transversal. 
Estudam-se e analisam-se os gestos que produzem os movimentos, 
através de tais planos  
Tais planos ajudarão a criar com lógica uma nomenclatura para o hóquei em patins. 
Estas duas premissas, do movimento e dos planos, permitem definir a lateralidade 
hoquista e distinguir o reverso do natural 
 
O protocolo: 
 
Coloca-se o praticante na chamada postura 
normal em frente de um plano vertical onde 
se encontra uma bola. Pretende-se que ele 
movimente os membros e com eles 
movimente a bola. Ele terá que afastar e 
aproximar os membros da sua vertical da 
gravidade. 
A forma do movimento dos membros e o 
movimento adquirido pela bola irão 
caracterizar e contribuir pata a nomenclatura 
dos gestos hoquistas 
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Por exemplo: 
Colocado em plano frontal, frente a uma bola, o batimento que 
origina na bola os chamados movimentos positivos, é feito pelo 
membro esquerdo 
No hóquei em patins, é DIREITO, aquele que bate com o membro 
esquerdo de forma natural 

Roda no sentdo dos ponteiros

do relógio

Movimenta-se da esquerda para

a direita  
Aquele que bate de forma NATURAL com o membro direito é considerado ESQUERDO, 
porque a bola adquire um movimento negativo e retrógrado 
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Chama-se movimento NATURAL do membro, aquele que o 
aproxima do eixo da gravidade 
Quando o membro se afasta da vertical da gravidade, é 
considerado REVERSO 
Na linguagem dos gestos, movimento NATURAL, é "aquele 
em que o membro leva a comida à boca" (1/3ª diagonal) 

 

Em termos de lateralidade, diz-se que o DIREITO leva a comida à boca com o membro 
direito de forma natural 
No hóquei em patins, porque o que está em causa é a bola e o seu movimento, é 
diferente 
 
O movimento da bola é produzido pelo “setique” que é o instrumento a utilizar no jogo. 
Como instrumento de utilização humana, as suas dimensões também são relacionadas 
com o “homem padrão”. Unidades de medida como o “pé” e a “polegada”, derivam do 
padrão 
 
Para padronizar as dimensões dos objectos que o homem 
utiliza, ele concebeu um modelo padrão, com o qual relaciona 
as dimensões dos diferentes objectos. 
Sendo o "setique” um objecto de utilização, as suas dimensões 
também devem ser relacionadas, com tal padrão. 
A forma da utilização do “setique” estabelece o seu tamanho 
O remate, por várias ordens de razões, é o gesto analisado 
Teremos que analisar a forma do remate  
Como o hóquei em patins, como modalidade desportiva, não deve ser selectivo em 
relação à envergadura, perfilha por isso o dimensionamento do “setique” por padrões já 
estabelecidos. 
(Um tamanho de “setique”conforma a envergadura, seria um privilégio) 
A dimensão ideal do "setique" é encontrada através da 
análise da sua utilização, na execução do gesto em que a 
sua dimensão, é factor importante. O remate será o melhor 
exemplo. 
Teoricamente, a dimensão ideal vária de praticante para 
praticante, mas acaba por ser normalizada em relação ao 
“homem padrão”  

 
Começamos por falar em dimensão ideal, porquanto a análise irá concluir que a maior 
envergadura está directamente relacionada com a potência e também para relacionar 
como a menor envergadura, na maior parte dos casos não significa menor potência. 
  
Como instrumento de utilização humana, o dimensionamento 
do "setique" deve ser de modo que o utilizador tire da sua 
forma e dimensão o melhor aproveitamento 
Devendo o tamanho do "setique”, (sobretudo para adultos) ser de 
modelo "standard" a sua dimensão deverá ser relacionado ao 
"homem padrão" 
O conjunto que forma o braço do batimento, permite os 
necessários ajustes, relacionando a envergadura com o 
tamanho do “setique”, como iremos ver 

 

Contudo, quem tirará tecnicamente o melhor aproveitamento do “setique”, será a 
envergadura que se mais aproximar do “homem padrão” 
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Havendo uma incidência óculo - manual e funcionando o conjunto 
articulado como complemento de um braço, existe uma dimensão 
ideal de “setique”, em relação ao praticante 
Todavia a elasticidade de todo o sistema, permite o ajustamento ideal 
a cada um 
Contudo, o momento ideal do impacto, para maior aproveitamento 
energético, é com a bola na vertical da vista. (incidência óculo -
manual) 

 
O remate é baseado num conjunto de movimentos rotativos, onde a rotação da massa do 
“setique”, (quase insignificante) é complementada pela rotação dos membros e do tronco, 
formando assim a fonte de energia 
O remate, não é mais que o movimento de uma força 
gerada pelo membro do batimento que gira segundo um 
raio e num plano inclinado conforme a posição da bola 
O ângulo de rotação ideal, é aquele em que a bola fica na 
perpendicular da vista e quanto maior for a sua tangente, 
menor é a potência 
A causa FORMAL da técnica é fundamental. 

 
 
O remate não é mais do que uma forma rotativa de tal braço que 
vai embater na bola 
A amplitude executiva influencia a energia do remate (W = F x e) 
Todavia potência é a relação da energia na unidade de tempo 
(P=W / t) Como a energia se relaciona com massa e velocidade 
(W= mxV2 /2), onde o valor da velocidade se manifesta de forma 
exponencial.  
A velocidade executiva é portanto o factor mais 
fundamental. 
Resumindo, a potencia do remate é mais dependente da sua 
velocidade executiva, do que da amplitude, dado que a 
velocidade na potência se manifesta de forma exponencial. 
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Sendo a largura máxima do “setique” fixada em 68% e 70% do valor do diâmetro da bola, 
poderemos ver outros aspectos do seu dimensionamento, no que se refere à sua robustez 
para suportar as forças de impacto que estão implícitas no remate 
A energia do movimento do remate, gera forças que 
se manifestam no "setique" que terão de ser 
suportados por diferentes grupos musculares dos 
membros superiores 
São forças específicas do hóquei em patins, na 
técnica do manejo 
São forças instantâneas que se geram no momento 
do impacto 
Sendo o corpo humano formado por um conjunto 
ósseo, ligado por diversos tipos de articulações, 
aquelas que são solicitadas no remate, devem ficar 
rígidas no momento do impacto 
A força do remate é pois aquela que se manifesta nos 
grupos musculares e dependentes da amplitude e da 
velocidade executiva 
Se as articulações cederem no momento do impacto, 
é sinal que faltou força em um ou vários grupos 
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musculares 
 
A força de impacto do remate potente fica caracterizada 
pelo, manifestar de vários vectores de força que actuam 
em planos angulares 
As causas e os efeitos irão manifestarem-se no "setique" 
de forma a condicionar a sua construção em termos de 
secção para resistirem ao impacto. 
O posicionamento da mão do batimento é preponderante 
Considerando o remate, pode-se estabelecer o 
dimensionamento das diferentes secções do "setique"  
Compete a outro tipo de técnica que não às que estão subjacentes ao hóquei em patins, a 
construção do “setique” 
Todavia, se o técnico de hóquei em patins, souber as causas porque o “setique” quebra, 
saberá melhor ensinar a técnica do remate, pode contribuir para melhorar a construção do 
“setique” e não depauperar o Clube onde exerce funções. 
Será também um contributo que deixo, embora poça parecer desfasado ao âmbito desta 
abordagem. Doi der tanto “setique” partido! 
 
As forças que se transmitem ao “setique” pela 
acção do seu impacto na bola podem ser 
analisado como uma viga enastrada, sendo o 
encastrar constituído pela fixação das mãos 
no "setique" 
 
O "setique" fica pois sujeito a dois tipos de 
esforços, (flexão e torção) 
 

A

B

(z)

(x)

cabo pá
Mão de pega Mão de batimento

(y)

 

O impacto do "setique" na bola gera 
momentos de força. No caso de flexão e de 
torção 
Como é sabido um momento é um produto de 
uma determinada força, por uma determinada 
distância 
O seu valor vem expresso em "kilogrametros"  

 

O momento-flector é F.x, ou seja; o valor da força pela 
distância que dista da mão de batimento em relação à bola 
Quanto maior a distância, maior é o momento-flector, o 
qual atingindo determinados valores, origina a quebra do 
"setique" 

 
Sendo a pá do "setique" curva, o impacto pode dar-se em 
vários pontos dessa curva 
Embora haja a tendência do batimento se dar num ponto 
determinado, ele no entanto pode variar por imperfeição, 
fazendo variar o valor do momento de torção 
Se o momento de torção atingir determinados valores, o 
"setique", quebra 

 

 
  
 
 
A construção do “setique” terá que ter em consideração os valores do momento flector e 
do momento de torção e prever a secção resistente 
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As fracturas do "setique" dão-se quando se atinge os 
limites das cargas de rotura, à flexão e ou à torção 
As fissuras são normalmente originadas pelos atingir 
dos limites da carga e rotura do material do "setique", e 
ou também pela deficiente colagem da fibra neutra 

 
O impacto do "setique" na bola origina a 
deformação das superfícies em contacto de 
valor dependente das suas durezas 
Uma bola demasiado dura tenderá a 
provocar fracturas do "setique" ou tender a 
fixar num ponto, as tensões que se 
concentram no "setique" 

c
h

2c = h(2r-h)
 

Até à zona onde se posiciona a mão do 
batimento, em termos de resistência a 
secção do "setique" não é muito 
importante, (depende da melhor forma de 
pegar) 
O posicionamento da mão de batimento 
define em termos de resistência, a secção 
perigosa. 
Será pois desejável que o remate forte seja 
feito de forma a não originar um grande 
momento – f flector 
Será também desejável que o valor do 
momento de torção seja o menor 
possível 
 
A construção de um “bom setique”, 
optimiza as suas diferentes secções, tendo 
em atenção o material com que é 
fabricado. 

 

 
Tomando em consideração a que tipos de esforços 
está o "setique"  sujeito, a análise da forma do 
remate e o plano dimensional do "homem padrão" 
pode-se dimensionar todas as diferentes secções 
do "setique" 
Existe uma secção perigosa em termos de 
resistência do "setique" à força do impacto 
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A técnica construtiva do “serique” pretende que ele não parta quando utilizado nos 
diferentes procedimentos. Nem sempre se consegue. Sendo uma fabricação em série, 
tenta abranger a utilização de todos os praticantes que todavia têm diferentes 
características 
Os “setiques” partem porque algumas vezes não atendem ao potencial do praticante, mas 
a maioria das vezes parte por deficiente utilização. 
Também a maioria das vezes a deficiente utilização, prende-se com um deficiente método 
de ensino/aprendizagem. Ou seja, por falta de técnica 
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O que também queremos salientar é que o empirismo latente no hóquei em patins, 
manifesta-se de duas formas: 

1-Não consegue transmitir a melhor técnica par optimizar a utilização dos “setiques” 
existentes 
2-Não consegue encontrar o “setique” ideal, utilizando novos materiais, como o já 
fizeram outras modalidades praticadas com instrumentos 

 
O manejo do "setique" é uma técnica assimétrica, onde cada um 
dos membros superiores desempenha funções distintas. 
Um deles desempenha a pega e o outro produz o batimento 
O "setique" pode ser manobrado apenas por um dos membros, 
mas assim o batimento, não é perfeito. Não é preciso nem 
potente 
O membro do batimento, por ser o que influencia mais o 
moimento da bola em termos da potência e velocidade, é o 
membro definidor da lateralidade hoquista 

 
 
Manobrado a uma mão o “setuique” tem toda a gama de 
liberdade que as capacidades das articulações do membro da 
pega lho permitirem 
O contacto do "setique" na bola, é uma acção de sensibilidade 
e por isso o peso do "setique" deve ser equilibrado em relação 
ao praticante de modo a não criar tensões residuais na acção 
de manejo. 

 

 
 
 
Os diversos procedimentos do manejo têm uma base 
intencional no jogo.  
O tipo do contacto e a forma do contacto do "setique" 
irão caracterizar o movimento da bola, nos diversos 
tipos de procedimentos. 
O controlo ou domínio da bola, o passe e a recepção e 
o remate são os principais procedimentos. 

 
 
Então é necessário que o ripo de contacto e a forma de contacto do “setique” na bola, 
sejam os mais ajustados ao diversos e diferentes procedimentos 
Iremos vê-los porque eles influenciam o movimento da bola de forma d 
São 3 os  tipos de contacto e 3 as formas de 
contacto. 
Entende-se por tipo de contacto o modo angular 
como o "setique", contacta a bola 
Entende-se por forma de contacto a forma do 
procedimento para contactar a bola. 
O ripo e a forma do contacto, compõem os diversos 
procedimentos, envolvendo a nomenclatura dos 
gestos técnicos praticados pelo hoquista 

 
A forma de procedimento para o "setique" contactar a bola, irá caracterizar os tipos de 
passe e remate mais usuais. 
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Para além de tipos e formas e contacto do “setique” na bola, existem também 
generalizados procedimentos que recorrem , à permanência do contacto, por intermédio 
de ciclos de permanência 
Contactos continuados de tipos e formas, irão 
criar difentes nomenclaturas na linguagem do 
hóquei em patins. 
 
As mais usuais são: a "colher", o "gancho", o 
"contra-gancho" e a "picadinha" 
 
São procedimentos que recorrem à fina 
sensibilidade do praticante. 

 
Sendo uma arte o manejo, o “setique” será para o praticante, o que o pincel é para o 
pintor. Deve permitir-lhe por em prática a sua maior sensibilidade naquilo que pretende 
executar 
 
Sobre o movimento da bola e o contacto do “setique”, poderemos ainda acrescentar: 
O movimento da bola analisa-se 
considerando as forças internas e externas 
que nela actuam 
O material da bola e do "setique", são 
factores importantes 
O tempo de permanência do contacto é 
preponderante 
Consegue-se estabelecer a igualdade entre a 
força e os factores que a influenciam 
O vector de força que o “setique” produz, 
relacionado com o ângulo que ataca a bola, 
caracteriza o seu movimento 
Pela dificuldade de mensurar pormenores 
ínfimos, o movimento da bola é analisado 
mais pelo efeito do que pela causa. 

Pµ  µ   µ   µ   + 0Vϖϖϖϖ
∆τ   ∆τ   ∆τ   ∆τ   F =

cos αααα .sen ααααµ  µ   µ   µ   -
 

Dependente da acção da força, do ângulo de ataque, do tempo de permanência do 
contacto e do ponto da aplicação da força, assim a bola, rola e desliza, permanecendo em 
contacto com a pista, ou percorrendo um espaço aéreo 
Quando o movimento da bola é 
causado por um impacto forte e o 
contacto do "setique"é caracterizado 
pelo tipo repulsivo, a bola adequire uma 
trajectória de parábola a que 
corresponde uma equação própria. 
Através da balística, podem ser 
analisados estes tipos de impacto. 
(remates) 
Também e pelos mesmos motivos, a 
prática, considera mais os efeitos que 
as causas. 
 

 
Como hóquei em temos semânticos significa manejo do “setique” para movimentar a bola 
e se distingue do pólo pela utilização dos dois membros, iremos ver de seguida mais 
alguns dos aspectos implícitos ao manejo 
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O “setique” manobrado a duas mãos funciona como um braço 
articulado 
Fica com menor grau de manobra, mas, ficam subjacentes os 
factores de potência e precisão no movimento da bola 
Embora a acção de manobra seja conjunta dos dois membros, o 
membro do batimento é o  que mais influencia da manobra 

 

 
Esse braço gira em redor de um mastro (coluna vertebral) 
que tem a particularidade de assumir variadas formas de 
dobragem 
A incidência óculo-manual, é toda ela facilitada, quer pela 
dobragem do mastro, quer pela articulação, quer pelo 
fulcro, quer ainda pela dobragem dos joelhos  
 
O mastro gira em redor de um fulcro que permite a rotação do 
braço, assemelhando-se à vela de um navio 
O batimento na bola manifesta sempre uma forma rotativa 
A massa conjunta do braço e do tronco, agregadas à 
velocidade do movimento, produzem a energia do impacto do 
“setique” na bola 

 
 
Existindo uma incidência óculo-manual, a eficiência do 
remate será tanto maior quanto mais curta for a incidência da 
visão (vertical) 
Significa então, que existe uma situação "ideal", embora seja 
inclinado o plano da força tangencial, como acima vimos 
Se como vimos, os membros superiores formam com o 
"setique" um braço articulado, será o movimento e a sua 
forma que devem ser considerados 

(x
)

 

Como o "setique" também na sua construção exige técnica, no remate, encontram-se 
relacionadas todas as "causas" da técnica. 
Forma-se então om conjunto todo ele articulado que no momento 
do impacto as articulações têm de ser fixadas 
O braço roda sobre um eixo imaginário e o mastro gira sobre um 
fulcro (púbis) 
A massa total, multiplicada pelo quadrado da sua velocidade, é a 
energia do batimento que a fixação das articulações, terão que 
suportar. 
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Quanto mais curta for a incidência óculo-manual, mais potente 
e preciso será o remate 
Também está provado que a fixação da vista na altura do 
gesto, aumenta a sua eficiência 
Sendo o cérebro quem comanda, as suas ordens, devem 
evitar interferências 
O princípio é: 
1) Olhar e memorizar o alvo 2) Executar, fixando a vista 

 

 
Enquanto o remate exige a fixação das articulações, contrariamente noutros 
procedimentos é exigida a libertação de tensões internas para que a sensibilidade seja 
mais f 
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Aspectos preliminares do Patinagem 
 
Abordados que foram alguns dos aspectos do manejo, podemos abordar de igual forma 
alguns aspectos relacionados coma a PATINAGEM 
 
A patinagem é o movimento das rodas dos patins, conseguido pelo 
patinador que por acção dos diversos vectores de força que a sua 
constituição envolve, deles se serve para deslocar a sua vertical da 
gravidade e deles se serve para fazer os ajustamentos necessários ao 
equilíbrio 
Por isso a Patinagem é ciência e arte do equilíbrio dinâmico 

 
Chama-se patinagem hoquista, porque feita com "setique"os ajustamentos ao equilíbrio, 
são necessitadamente específicos 
 
Deslocando a sua vertical da gravidade para um pé de apoio 
com um posicionamento maus avançado, o praticante gera um 
momento de força (Fxe), criando um vector de força (F) 
tangencial ao rodado dos patins 
Como o apoio é sobre rodas, cria-se um binário motor 

 
A caracterização gestual da patinagem, é feita pela forma como é deslocada a vertical da 
gravidade 
 
 
A acção conjunta dos membros superiores é feita à frente da vertical 
A transferência sucessiva do centro de gravidade para o pé 
de apoio cria o ciclo dos impulsos. É gerado um binário no 
rodado dos patins em cada impulso 
O primeiro, será de arranque e os outros de continuidade e ou 
de aceleração, no caso de aumentarem a velocidade do 
movimento 

 

 
Os patins assemelham-se a uma máquina rotativa que o 
praticante utiliza para se movimentar com uma potência 
dependente das suas capacidades energéticas e da forma como 
processa o binário de aceleração 
A potênia é então dependente do valor do binário de aceleração 
e da frequência da sua aplicação na unidade de tempo 

 

 
A força tangencial irá originar um binário de forças 
em relação ao rodado dos patins, dado que as rodas 
estão colocadas num eixo de rotação, gerando-se 
então, um movimento rotativo. 
O binário inicial tem de vencer a inércia da massa do 
praticante e  a força de atrito, provocado pelo 
contacto da roda com a pista. 
Chama-se impulso à força que origina o binário 

O binário motor é =  F.R

F
Q

R

r
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Vencida a inércia, observa-se o deslizar do patinador 
sobre a pista, no aproveitamento do rolar das rodas. 
Como a patinagem é uma técnica simétrica, havendo 
igual desempenho dos dois membros inferiores, o 
patinador, segue uma trajectória em linha recta 

 
 
Existem duas forças de atrito a vencer, uma delas implícita 
do próprio patim devido ao rolar da roda sobre o eixo e a 
outra dependente da natureza dos materiais da roda e da 
pista 

 
Embora no movimento rotativo das rodas se pretenda que o coeficiente de atrito se 
aproxime de (0), a realidade é bem outra, nos diferentes gestos da patinagem 
 
Pode-se estabelecer a igualdade entre o binário de 
arranque e as forças a vencer, onde a força é o 
produto da totalidade do atrito pelo peso do patinador 
O valor total do coeficiente de atrito, o diâmetro das 
rodas e o peso do patinador, são as componentes 
É necessário desfazer esta igualdade para que haja 
movimento 

 
 
O rendimento dos patins é dependente da forma como 
forem executados os ciclos que estão na origem do 
binário de aceleração 
O tempo, a altura a que forem levantadas as rodas e a 
distância percorrida, são os factores importantes 
A força tem que se manifestar tão tangencialmente 
quanto possível, para a maior eficiência, (patinar, não é 
correr)  

 
A deslocação em patins 
permite maiores performances 
ao deslocamento do ser 
humano. Permite-lhe alcançar 
maior velocidade e manter a 
velocidade máxima durante 
mais tempo 
Os impulsos que originam a 
corrida e a patinagem são 
distintos e por isso, também, o 
consumo energético que 
exigem 
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Enquanto a corrida tem 5 patamares de limites:

VELOCIDADE- VELOCIDADE PROLONGADA- MEIO FUNDO - FUNDO - MARATONA

A patinagem, terá apenas 4  
A razão desta relação, patinagem / corrida, é aproximadamente, 1,3  e a velocidade 
máxima da patinagem, aprox. 12,5 m/s 
Com as suas particularidades próprias o patinador assemelha-se a uma máquina rotativa 
com o seu aproveitamento limitado às suas fontes energéticas 
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Muitas fontes, como Benediet, Catchcart e 
Wilkiie, comparam o homem a uma 
máquina rotativa  (motor de explosão) 
A sua potência está na dependência directa 
da fonte energética e no seu 
aproveitamento 
O patinador, assemelha-se a uma máquina 
rotativa, (patins) 
A melhoria da sua fonte energética, é um 
dos factores do treino. 
Todavia, muitos pormenores de natureza 
técnica, desde que considerados, 
aumentam o seu rendimento. 

 
 
A velocidade na patinagem está 
em função do diâmetro das rodas 
e da sua rotação na unidade do 
tempo 
A potência máxima é dependente 
da capacidade energetica do 
patinador e do valor do binário 
motor 
O diâmetro das rodas é limitado à 
aplicação do binário motor 
O rendimento depende dos atritos 
e da aplicação do binário motor 
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Todavia, no hóquei em patins, a patinagem não é uma continuidade de movimento. Antes, 
uma actividade acíclica e intermitente, decorrente do jogo. 
Em alguns casos recorre-se à máxima velocidade, (raramente atingível), para logo a 
seguir se pretender uma brusca imobilização. Raramente se percorre espaços 
significativos em linha recta 
Havendo causas comuns à técnica da PATINAGEM hoquista, 
é em redor delas que se processam os diferentes 
procedimentos. 
Ao impulso, correspondem os diferentes tipos de ARRANQUE 
Á mudança de trajectória, estão subjacentes as INFLEXÕES 
e os CRUZAMENTOS 
As ROTAÇÕES, influenciam a mudança de sentido 
A TRAVAGEM imobiliza ou desacelera o movimento 

 

Os procedimentos apropriados da patinagem hoquista ao serviço do jogo obrigam a 
considerar  outros factores, para além do rolar das rodas. 
O movimento verifica-se porque as rodas rolam, mas um factor de capital importância, é 
que elas também deslizam, (resvalam), na pista. 
Significa pois que mais importante do que patinar, (deslizar), o mais importante é saber 
tirar partido dos diferentes movimentos ao serviço do jogo. 
Isso leva-nos a ter que considerar e até a encontrar alguns relacionamentos a começar 
pelo patim 
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Para a maior sensibilidade do praticante, o rodado dos patins, 
tem que, tem que coincidir com os pontos de apoio. 
Porque o triângulo da abóbada é irregular, as referências são o 
calcâneo e o metatarso 
Para facilitar o equilibro, o calçado deve levantar ligeiramente o 
calcêneo. (dependente da morfologia do praticante 

 
 
O pé do praticante é uma estrutura óssea que forma uma 
abóbada triangular, onde assenta o peso do corpo 
A sensibilidade dos membros inferiores encontra-se nos 3 
pontos de apoio de tal abóbada 
A patinagem é uma arte e toda a arte se baseia na 
sensibilidade  
 
 
 
 
Sendo o patim uma extensão, ele deveria constituir um 
prolongamento e as rodas que funcionam como apoios, deveriam 
ficar na continuidade dos apoios da planta do pé. 
Se assim fosse o patinador, não ficaria com a sua sensibilidade 
afectada  
Como assim não é haverá que minimizar, tendo em atenção ao tamanho do patim e à sua 
montagem no calçado 
 
Assim, o posicionamento e fixação dos patins ao calçado, deve ser 
objecto de cuidada observação 
Só o patinador "bem calçado", fica habilitado para o desempenho 
perfeito 
Se a vertical da gravidade tem de cair dentro da base de sustentação, 
ela deve ser a "base natural" do patinador 

 
 
Isto evitará muitos dos estereótipos defeituosos que se verificam em muitos patinadores. 
"Bem calçado", o patinador, fica com a sensibilidade de apoio mais apurada 
 
 
 
Nas crianças, pelo menos até aos 12 anos, a sua dimensão deve ser mais curta, (cerca 
de 6/7 cm) 
Porque a cabeça creche mais rapidamente que o corpo é que a redução é pequena em 
relação ao adulto 
As inflexões apenas necessitam de metade da largura das rodas 
e se a outra metade interferir, haverá que demover forças 
contrárias 
O piso da roda deveria ser ligeiramente abaulado, facilitando o 
patinador 
O jogo elástico do patim facilita as inflexões, através da incidência 
da vertical da gtavidade 

 

Conforme a incidência da vertical da gravidade, as inflexões são exteriores ou interiores 
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Nos procedimentos para desacelerar ou imobilizar o movimento 
das rodas, estas resvalam na pista. 
Onde se torna mais visível é na chamada travagem transversal 
A rotação sobre o eixo vertical do patinador, origina que o 
rodado trazeiro resvale mais que o dianteiro. 

 
A totalidade do resvalamento tende a absorver  a energia a dissipar. 
Será porventura o mais complexo procedimento da patinagem hoquista 
Quer as inflexões, quer os movimentos de adução/abdução 
dos pés que geram forças de atrito, seriam facilitados se o 
piso da roda em vez de plano, fosse abaulado 
Obviamente que teria de ser encontrada a relação 
roda/piso, ideal 

 
Os movimentos do resvalamento das rodas na pista seriam facilitados se o piso da roda 
em vez de ser plano, fosse ligeiramente abaulado 
Na travagem transversal as rodas deslizam na pista criando superficies 
de atrito onde a energia do movimento se dissipa 
A carga do patinador, e a relação de aderência (roda/pista), são o 
produto da dissipação da energia 

 
Por tudo o que está implicíto neste movimento, caracterizam-no como o mais dificil gesto 
da patinegem hoquista 
Sendo a PATINAGEM, a ciência ou arte do equilibrio dinâmico 
sobre rodas, onde tem de ser constante a incicência da vertical a 
gravidade sobre a base de sustentação, um ligeiro "varismo" dos 
joelhos, facilita essa incidência 
A vertical da gravidade é a resultante dos vários vectores de forças 
que representam os vários segmentos do corpo humano 

 
Sobretudo quando a base de sustentação é apenas um pé, um ligeiro "varismo", ajusta o 
posicionamento da vertical da gravidade 
 
Enquanto as rodas rolam o patinador desliza sobre a pista 
Quando o patinador faz o movimento de abdução do calcâneo, 
gera superfícies de atrito de deslizamento que desaceleram ou 
imobilizam o movimento. 
Ele solicita a intervenção de grupos musculares e ligamentosos 
que devem merecer uma atenção especial 

 
 
  
UMA HOMENAGEM DEVIDA 

Não me atreveria a fazer uma abordagem a diversos aspectos específicos do hóquei em 
patins e às suas técnicas se não tivesse um modelo que me inspirasse 
No aspecto técnico, António Livramento, foi e ainda é o meu modelo. Sempre foi o 
modelo de executante que tentei transmitir a todos que comigo lidaram 
Tive ocasião de o filmar e através desse filme sensibilizar praticantes e treinadores 
A homenagem que o hóquei em patins deve prestar a Livramento é a de EXECUTANTE 
Tentei presta-la através de um filme e através da escrita 
 


