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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.

Basquetebol



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.

5



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 

7



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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Tempo de partida
Cada partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada. Intervalos 
de 2 minutos após o primeiro e terceiro quartos e de 15 minutos no 
final do segundo quarto (final do primeiro tempo de jogo).

No caso de empate ao final da partida, são realizadas prorrogações de 
5 minutos até que haja o desempate.
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Pontuação

As cestas podem valer 3, 2 ou 1 ponto:

3 pontos - fora da linha dos três pontos;

2 pontos - na parte interna da linha de três pontos (incluindo a linha);

1 ponto - lance livre (cobrança de penalidade) na área demarcada.
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Controle de Bola 
O basquete é jogado com as mãos e cada jogador a partir do controle da bola

pode passar, arremessar, quicar, rolar, tapear ou driblar.

O drible consiste no controle da bola, quicando-a com uma das mãos, de cada vez. O
jogador pode dar apenas um passo por quique da bola. O drible acaba quando o jogador
toca com ambas as mãos simultaneamente a bola.

São infrações:

se o jogador movimentar os dois pés, estando em posse da bola - andar;

toque a bola com as duas mão e volte a quicá-la - dois dribles.

Cada equipe, após o controle da bola, possui 24 segundos de posse de bola para
arremessá-la à cesta adversária. Desses 24 segundos, apenas 8 segundos podem ser
executados no campo de defesa.

A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ter cruzado a linha do
meio da quadra.
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01. Quem inventou, quando e em qual país o Basquetebol foi inventado?

02. No jogo oficial de Basquetebol, quantos jogadores, por equipe, entram

em quadra para jogar?

03. O Basquetebol começou a ser praticado no Brasil por volta de 1896 na

Associação Atlética Mackenzie e foi trazido pelo norte-americano Augusto

Shaw, em qual cidade brasileira tudo isso começou?

04. O que significa FIBA?

05. Quais as dimensões de uma quadra de Basquetebol?


