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Basquetebol

O Basquetebol, termo que deriva do inglês basketball, e que tem como
significado bola-ao-cesto, e conforme foi chamado pela mídia
esportiva, bem como pela sociedade brasileira até o final da década de
70 no Brasil, até que houve o aportuguesamento do nome para
Basquetebol.

A referência feita à língua inglesa é alusiva ao fato do esporte ter sido
criado nos Estados Unidos da América, sendo até hoje um dos
representantes mais legítimos de toda a cultura esportiva norte-
americana, bem como que os termos basket (cesto) e ball (bola),
vinculam-se ao processo de criação do jogo, em 1891, pelo Professor
de Educação Física canadense, mas atuante enquanto docente nos EUA
(estados Unidos da América) – James Naismith.
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Histórico 
No que tange a história oficial do Basquetebol, foi no ano de 1891,
durante o longo e rigoroso inverno do Estado Norte-americano
de Massachussets, no condado de Springfield, que, justamente as
adversidades climáticas da região (neve, frio intenso e etc.), que
inviabilizavam as práticas de esportes ao ar livre, e as aulas e Educação
Física nas escolas de ensino básico e superior naquela região dos EUA,
que constituiu o “estopim” principal para a criação do Basquetebol.
Pois, naquela época, os esportes não contavam com aparatos
tecnológicos da contemporaneidade, tais como a calefação de
ambientes, o aquecimento de água nas piscinas, roupas especiais e etc.
Desmotivando os alunos e inviabilizando a prática desportiva, portanto
(CBB, 2012b).
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Foi então nesse cenário, que Luther Halsey Gullick,
diretor do Springfield College, colégio internacional da
Associação Cristã de Moços (ACM), convidou o professor
James Naismith, para a missão de pensar numa solução
para o problema das aulas de Educação Física que
estavam ficando prejudicadas.

Como não havia a possibilidade de alguma solução
tecnológica para os problemas, a saída era
pensar/inventar algum tipo de jogo - novo - que pudesse
ser atrativo aos jovens e, principalmente, sem a
violência, típica, do esporte mais popular naquela
região/época: o Futebol Americano e que também
pudesse também ser praticado no verão em áreas
abertas.
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Colocando o alvo (uma cesta de pêssegos – fruta comum naquela região fria dos 
EUA, e típica nas residências, por se tratar de uma região de cultivo desta fruta 
pelos moradores de Springfield e onde este apetrecho era comum nas residências 
dos munícipes).

Assim, ele pendurou duas cestas de pêssegos, já bastante usadas, e fixadas por 
dois postes de madeira, a 3,00m de altura do solo, onde imaginava que nenhum 
jogador da defesa seria capaz de interceptar a bola, tal qual como um goleiro, que 
fosse arremessada para o alvo. Tamanha altura também dava certo grau de 
dificuldade ao jogo, como Naismith desejava desde o início (CBB, 2012b).

Nascia, portanto, a primeira cesta de basquetebol da história!
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A primeira partida oficial de foi realizada no ginásio Armory Hill, no dia
11 de março de 1892, em que os alunos venceram os professores pelo
placar de cinco x um, na presença de cerca de duzentas pessoas.

Ginásio Armony Hill, local da primeira partida de Basquetebol da História (Imagem extraída e adaptada de CBB, 2012b)
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Objetivo 

O objetivo principal do jogo é fazer pontos na equipe adversária
(através da conversão de cestas), e, impedir que o adversário pontue,
até que ao final do tempo de uma partida, uma das equipes termine
um ponto, ou mais, à frente no placar, sendo ela declarada vencedora.
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Organizações 

O Basquetebol mundial, o olímpico, como é comumente chamado; o
mesmo teve seu início na história, dirigido, inicialmente, pela
Federação Internacional de Handball (CBB, 2012b).

No entanto, o Basquetebol emancipou-se em 1932, ao ser fundada em
Lausanne, a Federação Internacional de Basquetebol Amador (FIBA).
Naquela época, o “A” da sigla FIBA, representava a palavra “amador”,
fazendo alusão a não profissionalidade do desporto no mundo.
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Organizações 

Atualmente, a sigla FIBA significa Federação Internacional de
Basquetebol e o mesmo “A”, permaneceu, mas, significando, apenas, a
continuidade da palavra Basquetebol, em face ao profissionalismo que
vários esportes atingiram no final do século XX e início do XXI, mesmo
que as leis trabalhistas assim ainda não reconheçam.

A FIBA teve sua sede em Roma, até a entrada da Itália na segunda
guerra mundial, transferindo-se para Berna (Suíça), estando,
atualmente, sediada instalada em Munique/Alemanha.
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Organização de basquete no Brasil

Na data de 1933, foi fundada a CBB - Confederação Brasileira de Basketball,
que posteriormente foi denominada de FBB - Federação Brasileira
de Basketball, onde algum tempo depois teve seu nome, novamente,
alterado para Confederação Brasileira de Basquetebol, quando passou a ser
o órgão regulador das diversas federações estaduais existentes no Brasil
(CBB, 2012b).

A época de sua criação, a CBB tinha como principal objetivo tornar o
Basquetebol um esporte mais independente, sendo que na atualidade, é ela
quem rege e organiza as Seleções Brasileiras. Masculinas e femininas e em
todas as categorias, sendo, também, é responsável pela realização do
Campeonato Nacional, delegando os campeonatos regionais a cargo das
federações estaduais, como a Federação de Basquete do Rio de Janeiro, de
São Paulo e etc.
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Quadra 
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Quadra 
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REGRA UM – O JOGO

Art.1 Definições

1.1 O jogo de basquetebol Basquetebol é jogado por 2 equipes de cinco
5 jogadores cada. O objetivo de cada equipe é marcar pontos na cesta
dos adversários e evitar que a outra equipe pontue. O jogo é conduzido
pelos oficiais, oficiais de mesa e um comissário, se presente.

1.2 Cesta: dos adversários/própria A cesta que é atacada por uma
equipe é a cesta dos adversários e a cesta que é defendida por uma
equipe é sua própria cesta.

1.3 Vencedor de um jogo A equipe que marcou o maior número de
pontosde jogo ao final do tempo de jogo será a vencedora.
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REGRA DOIS: QUADRA DE JOGO E 
EQUIPAMENTO 

Art. 2 Quadra de jogo

2.1 Quadra de jogo A quadra de jogo terá uma superfície rígida, plana, livre
de obstruções (Diagrama 1) com dimensões de 28 m de comprimento por 15
m de largura, medidos desde a margem interna da linha limítrofe.

2.2 Quadra de defesa A quadra de defesa de uma equipe consiste na cesta da
própria equipe, na parte interna da tabela e a parte da quadra de jogo
limitada pela linha final atrás da sua própria cesta, as linhas laterais e a linha
central.

2.3 Quadra de ataque A quadra de ataque de uma equipe consiste da cesta
dos adversários, a parte interna da tabela e a parte da quadra de jogo
limitada pela linha final atrás da cesta dos adversários, as linhas laterais e a
margem interna da linha central mais próxima da cesta dos adversários.
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