
               

                              

8º Encontro – BASQUETE DE RUA E 3X3 

 

No nosso 2º encontro, colocamos sobre a história do basquete. Além disso, no 

nosso segundo trabalho, pesquisamos sobre o que é um jogo e um esporte. 

Agora que vamos discutir para aprender sobre o basquete de rua, o qual se tornou um esporte 

chamado 3x3, esses conhecimentos anteriores serão importantes para o debate atual. 

O basquete 3x3 é um esporte que foi organizado pela Federação Internacional de 

Basquete a partir do jogo de basquete de rua ou street em inglês. Logo, ele é um jogo que se 

difundiu na forma de competição, nos Estados Unidos, na década de 1980, através de um 

torneio chamado Gus Macker 3-on-3 Basketball e outro chamado Hoop It Up: 3×3 

Basketball. 

Como podem perceber, uma das diferenças entre o jogo e o esporte é a liberdade 

na alteração das regras, no uso das vestimentas ou roupas para participar e no objetivo, pois 

em geral o jogo tem um caráter mais de diversão, alegria e entretenimento, apesar de haver 

competição. Já o esporte tem regras rígidas, em geral organizadas por uma confederação 

relacionada ao esporte, no qual ele diz como o esporte deve ser jogado (regras), as roupas das 

equipes, tamanho e marcação do espaço entre outras formalidades. 

O jogo de basquete de rua é muito tradicional nas praças e parques dos Estados 

Unidos, e juntamente com o local em que é praticado, ele recebe influência da cultura local. 

Com isso, ele sofreu influência da música e da dança, da forma de se vestir, do jeito de se 

movimentar e falar dos jovens da periferia de grandes cidades dos Estados Unidos. Todos 

esses elementos se juntam num movimento chamado de cultura hip hop, que certamente você 

já deve ter ouvido falar. Os componentes do hip hop são: o Dj, o Grafite, o Rap e as Danças de 

rua. O basquete 3x3 aparece como uma manifestação esportiva que complementa a cultura de 

rua.  

https://www.youtube.com/embed/-mAG1IzAPmc?feature=oembed


No Brasil, possui relação também com o funk, o charme e o passinho, do 

breakdance, da capoeira, do skate, batalha de rimas/poesia, além do próprio hip hop e grafite. 

No Rio de Janeiro, o viaduto de Madureira é um dos principais locais dessa cultura, mas é 

possível ver as pessoas praticando nas quadras do Aterro do Flamengo e da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, por exemplo. 

Vídeo com o malabarismo do Basquete de Rua nos EUA 

 

 

Liga Urbana de Basquete de Rua 

 

 

Breakdance 

https://www.youtube.com/embed/Y0r7m-8WB3U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2gIyFRZj_U4?feature=oembed


 

 

 O esporte basquete 3x3, teve seu primeiro torneio organizado pela Federação 

Internacional de Basquete em 2007, na Ásia. Em 2010, ele fez parte dos Jogos Olímpicos da 

Juventude e em 2012 teve sua primeira Copa do Mundo. Em 2021 fez parte dos esportes 

Olímpicos do Japão. 

 Esse esporte é jogado numa quadra menor que a metade de uma quadra de basquete 

tradicional, e só possui uma cesta, onde as duas equipes arremessam. A partida possui 10 

minutos ou se uma das equipes conseguir chegar a 21 pontos. São 3 participantes e 1 reserva. 

Não há treinador, sendo a organização e substituição, uma responsabilidade das/dos 

jogadores. A linha de 3 pontos do basquete tradicional, se transforma em linha de 2 pontos, ou 

seja, antes dela a cesta tem o valor de 2 pontos e dentro de 1 ponto. Sempre que uma equipe 

recupera a bola, a mesma deve sair dessa linha com a bola para poder arremessar. Além disso, 

enquanto no basquete tradicional a equipe tem o limite de 24 segundos para arremessar, no 

basquete 3x3 o tempo é de 12 segundos. 

 

https://www.youtube.com/embed/qvrMhdQE6zM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/J7yAv_EEwr0?start=79&feature=oembed

