
               

                              

 

3º Encontro – 23 e 25 de agosto de 2022 (8º ano) 

 

 História do basquete 

→ HISTÓRICO: Abaixo é possível relembrar a experiência prática e teórica que 

tivemos em aula. 

A parte de vivência da origem/criação e história do Basquete foi realizada 

através de uma atividade de ginástica, nos moldes que eram realizados no ano 

de 1891, ano que foi criado o Basquete. 

Nessa época as aulas de Educação Física nas escolas, em geral, eram 

na forma de calistenia, ou seja, com corridas, abdominais, apoios e polichinelos. 

Esse tipo de aula gerou desinteresse nos alunos, principalmente durante o 

inverno rigoroso nos EUA.  

Com isto, o diretor de uma escola pediu ao então professor de Educação 

Física para criar um jogo mais dinâmico e menos agressivo, pois havia esportes 

de muito contato, como o Rugby e o Futebol.  

Na figura 1 abaixo é possível ver a imagem do criador do Basquete, o 

professor Naismith, com o time da Universidade de Kansas.  

Figura 1. Time da Universidade de Kansas com Naismith, criador do Basquete 

 

 
 

         Fonte: www.cbb.com.br. Disponível em 20 de junho de 2016. 
Como exemplo de regra pensado pelo professor foi à ideia de colocar a 

cesta na horizontal, dessa forma os jogadores necessitariam de utilizar mais a 

habilidade/técnica e menos força. Além disto, não havia bola específica de 

Basquete, sendo mais comum o uso da bola de Futebol e das câmaras das bolas 

em geral. 

http://www.cbb.com.br/


DESTAQUE!!! 

Para a confecção da primeira cesta, o professor pediu a um funcionário 

da escola duas caixas para construir a cesta e o mesmo arrumou cestas de 

colher pêssego, porém toda vez que se acertava a bola na mesma havia a 

necessidade de utilizar uma escada, tendo posteriormente a ideia de cortar o 

fundo para resolver o problema.  

Com o tempo foi se modificando o formato da cesta até chegar aos dias 

de hoje, lembrando que a primeira cesta foi pregada em postes e não em tabelas 

como a atual.  

A seguir é possível observar na figura 2 a imagem dos manuscritos com 

o primeiro livro de regras.    

Figura 2. Primeiro livro de regras. 

 
Fonte: www.cbb.com.br. Disponível em 20 de junho de 2016. 
  

O jogo no seu início era jogado por 40 pessoas de cada lado, passando 

posteriormente para 20, até chegar aos 5 atuais.  

 O que é considerado falta no basquete? 

A proibição (falta) em casos de empurrar, puxar, derrubar e segurar o 

adversário, a exclusão de um jogador que cometesse duas faltas e um ponto 

para a equipe caso a outra cometesse 3 faltas consecutivas, antes que a outra 

equipe cometesse uma, são exemplos de regras que fazem parte do histórico do 

esporte. Além disso, o lateral era batido por aquele que primeiro tocasse na bola, 

sendo obrigado cobrar em no máximo 5 segundos ou a bola trocava de lado.  

 

 

 

 

 

http://www.cbb.com.br/


 

Texto retirado do site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) 

https://www.cbb.com.br/basquete  

O BASQUETE NO BRASIL 

“O esporte foi criado em 1891 pelo professor de Educação Física canadense James Naismit, 

na Associação Cristã de Rapazes de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. E o Brasil 

foi um dos primeiros países a conhecer o esporte. Augusto Shaw, um norte-americano 

nascido na cidade de Clayville, região de Nova York, completou seus estudos na 

Universidade de Yale, onde em 1892 graduou-se como bacharel em Artes e tomou contato 

pela primeira vez com o basquete. 

Dois anos depois, recebeu um convite para lecionar no tradicional Mackenzie College, em 

São Paulo. Na bagagem, trouxe mais do que livros sobre história da arte. Havia também 

uma bola de basquete. Mas demorou um pouco até que o professor pudesse concretizar o 

desejo de ver o esporte criado por James Naismith adotado no Brasil. 

A nova modalidade foi apresentada e aprovada imediatamente pelas mulheres. Isso 

atrapalhou a difusão do basquete entre os rapazes, movidos pelo forte machismo da época. 

Para piorar, havia a forte concorrência do futebol, trazido em 1894 por Charles Miller, e que 

se tornou a grande coqueluche da época entre os homens. 

 

Aos poucos o persistente Augusto Shaw foi convencendo seus alunos de que o 

basquete não era um jogo de mulheres. Quebrada a resistência, ele conseguiu 

montar a primeira equipe do Mackenzie College, ainda em 1896. Uma foto 

enviada ao Instituto Mackenzie nos Estados Unidos mostra o que seria a primeira 

equipe organizada no Brasil, justamente por Shaw”.  

 

https://www.cbb.com.br/basquete
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