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BASQUETEBOL - HISTÓRIA 

 
 
 
   Em 1981, o professor canadense JAMES NAISMITH recebeu um desafio do diretor do 
Springfield College - Colégio Internacional da Associação Cristã de Moços (ACM) -, da 
cidade de Springfield, Massachusetts: criar um jogo que fosse motivante, dinâmico, 
envolvente, não-violento, e que em virtude do rigoroso inverno da região, pudesse ser 
praticado em ambiente fechado, pois os campos e as quadras esportivas estavam 
cobertos de neve, impedindo, nesses locais, a prática de atividades físicas. 
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Professor James Naismith 

 
 
   Naismith pegou dois cestos utilizados na colheita de pêssegos, pendurou-os no ginásio, 
a uma altura de 3,05 metros, explicou a dinâmica do jogo, expôs algumas regras e deu 
início ao que, futuramente, se tornaria umas das mais fascinantes modalidades esportivas 
da atualidade. 
   A primeira bola de basquete foi feita pela A. C. Spalding & Brothers, de Chicopee Falls 
(Massachussets) ainda em 1891, e seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola 
de futebol. 

   As primeiras cestas sem fundo foram desenhadas por Lew Allen, de Connecticut, em 
1892, e consistiam em cilindros de madeira com bordas de metal. 

   No ano seguinte, a Narraganset Machine & Co. teve a idéia de fazer um anel metálico 
com uma rede nele pendurada, que tinha o fundo amarrado com uma corda mas poderia 
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ser aberta simplesmente puxando esta última. Logo depois, tal corda foi abolida e a bola 
passou a cair livremente após a conversão dos arremessos. 

    Em 1895, as tabelas foram oficialmente introduzidas. 

 
 

 

CESTA DE BASQUETEBOL ANTIGA 
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TABELA DE BASQUETEBOL ATUAL 

 
 
 
Criava-se assim o basquetebol. 
 
   De 1981, quando ainda precisavam de escadas para retirar a bola dos cestos de 
pêssego, para os dias de hoje, em que existem tabelas com alta tecnologia e aros 
retráteis, não só o basquetebol mas todo o fenômeno esportivo passou por diversas 
mudanças, evoluindo de forma significativa. Hoje, comprovadamente o jogo está mais 
dinâmico, imprevisível e competitivo, exigindo maiores níveis de condicionamento físico 
dos jogadores, além de uma melhor compreensão e execução dos seus aspectos técnicos 
e táticos. 
 

   O Brasil foi o primeiro país sul americano a conhecer esta modalidade em 1894. O 

professor norte americano Augusto Shaw, foi o responsável por trazer este jogo ao Brasil, 
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quando veio lecionar no colégio Mackenzie em São Paulo trazendo roupas, livros e bolas 
de basquete.  
 
   Em 1896, o esporte já era praticado em todo o Brasil. Somente em 1936, o Basquete 
torna-se  um esporte olímpico na Olimpíada de Berlim na Alemanha. 
 
 

A QUADRA 
 

  A quadra de jogo será retangular, plana, sólida e livre de obstáculos. 
 
   Para as principais competições da FIBA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 
BASQUETEBOL), as dimensões serão de 28m de comprimento e 15m de largura, 
medidas da margem interna das linhas limítrofes. 

 Para todos os outros eventos, a entidade apropriada da FIBA, como a Comissão de Zona 

ou a Federação Nacional, têm autoridade para aprovar quadra de jogo existentes, com 

medidas mínimas de 26m de comprimento por 14m de largura. 

A altura do teto ou da obstrução mais baixa será de, no mínimo, 7m. 

 

 

 

 

 Todas as linhas da quadra deverão possuir 5cm de largura e todas de uma mesma cor, 

preferencialmente branca. 
 
 
    As linhas laterais e finais limitam a área de jogo, isto é, indicam onde se pode jogar. 
 

http://www.fiba.com/
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    A linha central é o local onde se inicia o jogo. 
 
 
  Em cada lado da quadra existe uma área de lance livre, onde são cobradas algumas 
penalidades do basquetebol. 
 
 
    A área restritiva ou garrafão é formada pela linha de lance livre e por duas linhas que 
partem da linha de lance livre e se prolongam até a linha final. Dentro da área restritiva os 
jogadores atacantes só podem permanecer durante 3 segundos. 
 
 
    O espaço ao longo da área restritiva é o local onde os jogadores se colocam durante a 
cobrança de certa penalidade. 
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   A tabela deve ser construída em peça única e ser, preferencialmente, transparente, feita 
de vidro temperado. Caso não seja transparente, deve ser pintada de branco. 

 
   As linhas deverão ter 5 cm e devem ser pintadas de branco, caso a tabela seja 
transparente; ou de preto, nos outros casos; e devem ter as medidas indicadas acima. 

   Elas devem estar colocadas a 1,20m de distância da linha final e a 2,9m de altura. 
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   Os aros deverão ser constituídos de ferro sólido, com diâmetro interior de 45 cm, 
pintados na cor laranja. O metal dos aros será de 20 mm de diâmetro, com a adição de 
pequenos ganchos, na parte inferior, ou outro dispositivo semelhante, para fixar a rede. As 
redes deverão ficar solidamente fixadas às tabelas, num plano horizontal, na altura de 3, 
05 do piso e eqüidistante das bordas verticais da tabela. O ponto mais próximo da borda 
interior dos aros deverá estar à 15 cm da superfície da tabela. 
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A BOLA 

 
 

   A primeira bola de basquete foi feita pela A. C. Spalding & Brothers, de Chicopee Falls 
(Massachussets) ainda em 1891, e seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola 
de futebol. Atualmente as bolas são fabricadas em couro ou borracha especificamente 
para a prática do basquetebol. 
 
   Para todas as competições masculinas em todas as categorias, a circunferência da bola 
não deverá ter menos que 749 mm nem mais que 780 mm e a bola deverá pesar entre 567 
g 650 g. Para todas as competições femininas em todas as categorias, a circunferência da 
bola não deverá ter menos que 724 mm nem mais que 737 mm e a bola deverá pesar 
entre 510 g e 567 g. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO BASQUETEBOL 

 
    Para que possamos jogar melhor o basquetebol, é importante conhecermos mais 
algumas técnicas do esporte. 
 

MANEJO DE BOLA 

 
 
    Vejamos  como receber a bola. 
 
    Para receber a bola à altura do peito, é necessário ir ao encontro dela, inclinar o corpo 
para frente estendendo os braços, com as mãos prontas par recebê-la. Assim que a bola 
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tocar os dedos, o jogador flexiona os braços, trazendo a bola pra junto do peito. Este 
movimento amortece a velocidade da bola e a protege do ataque adversário. 
 
    Para receber um passe em que a bola está acima da cabeça, o jogador salta com os 
braços estendidos para cima e assim que segura a bola, puxa-a para junto do corpo. O 
jogador cai com as pernas separadas e flexiona-as ligeiramente, ao mesmo tempo que 
inclina o tronco para a frente, a fim de proteger a bola. Desta forma o jogador já cai na 
posição de guarda. 
 
    Para um perfeito domínio de bola é necessário segurá-la, prendendo-a fortemente com 
os dedos, pois do contrário haverá dificuldades em manejá-la. 
 
    Quando um jogador está de posse da bola, naturalmente, os adversários tentarão tomá-
la. Para protegê-la ele deve ficar com as pernas abertas e ligeiramente flexionadas, o 
tronco inclinado e a bola puxada junto ao corpo. Esta é a posição de guarda, que permite 
proteger a bola. 
 
    Para movimentar-se com a bola, o jogador pode fazer o chamado pé de pivô, isto é, 
apoiar-se  em um dos pés enquanto o outro se movimenta, girando o corpo. 
     
 

 

 

PASSE 

 

     Quando o jogador se vê cercado por vários adversários, necessita passar a bola para 
evitar perdê-la. Vejamos como executar os passes: 
 
   Passe de peito - Trazendo já bola junto ao peito, com o peso do corpo na perna 
coordenando movimento dos braços com os pulso, a bola à frente do corpo, lançá-la com 
as mãos na direção do movimento. 
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   Passe picado - É idêntico ao passe de peito, com a diferença de que a bola toque no 
chão antes de chegar às mãos do jogador que vai recebê-la. v Passe por cima da cabeça - 
Elevando a bola acima da cabeça com ambos os braços, lançá-la com um forte movimento 
dos pulsos, sem baixar os braços. 
 

 
 
 
 

   Passe de gancho - A bola é segura pela mão que vai lançá-la bem junto ao punho, 
dedos espalhados na bola. Com um passo atrás ou para o lado, dar um solto com um giro 
no ar simultâneo ao lançamento da bola através de um movimento circundante do braço. 
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   Passe de ombro - A bola é segura com ambas as mãos, com os dedos apontados para 
cima. Os cotovelos devem ser flexionados, a bola se manterá junto ao corpo com o ombro 
alto e a execução do passe deverá ser feita pela extensão do braço, cotovelo e punho. 
 

 
 
 

 

Por cima da cabeça -  é o passe dos homens altos, é um passe rápido 

baseado no movimento de munheca.  
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Por trás das costas - deve ser usado com precaução, sobretudo se usado 

no contra-ataque quando nosso defensor está muito próximo a nós. Alguns 
treinadores o vêm como um excesso de preciosismo e pouco eficaz. Não 
abusar deste passe. 
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DRIBLE 

 
  Um jogador que esteja com a bola e sem nenhum companheiro perto vai necessitar 
conduzi-la. No basquetebol o jogador só pode conduzir a bola batendo-a no chão a cada 
passo. E, quando marcado, para maior controle de bola deverá manter a posição de bola. 
 
 Para bater corretamente a bola, o jogador deve manter o tronco levemente inclinado, 
cabeça elevada, joelhos flexionados, impulsionar a bola com a flexão do pulso. 
 
 

Drible de progressão – Utilizado fundamentalmente para sair de uma zona 

congestionada e avançar no terreno. 
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Drible de proteção – Serve, fundamentalmente, para abrir linhas de passe e para garantir 

a posse de bola. É um tipo de drible feito a uma maior proximidade da defesa, o jogador 

tem de dar maior atenção à proteção da bola. 
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Regras de Drible: 
 
 

 Durante a partida, a bola só pode ser jogada com as mãos e 

o jogador poderá: passar, arremessar, dar tapas, rolar ou 

driblar em qualquer direção. 

 Um jogador que está segurando uma bola na quadra deve 

passar, arremessar ou driblar a bola dentro de  (5) 

segundos; 
 Com a posse da bola você pode dar 2  passos, porém com 

algumas exceções. Em primeiro lugar, quando você 
recebe um passe, não se pode dar nenhum passo antes 
de quicar a bola. Deve-se quicar, passar ou arremessar a 
bola; 
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 Não é permitido dar mais que 2 passos ou correr segurando 
a bola, chutá-la, bloqueá-la com qualquer parte da perna 
ou bater na bola com o punho fechado. Mas, se a bola 
tocar acidentalmente qualquer parte do membro inferior 
(perna ou pé) não é uma violação. 

 Depois de quicar a bola no chão você  não poderá segurá-la 
e quicá-la novamente. Caso a segure deverá passá-la a 
um companheiro ou arremessá-la a cesta. Se o árbitro 
apitar a caminhada, será dada uma reposição de fora da 
quadra (lateral) para o oponente; 

 Você não poderá quicar a bola com ambas as mãos juntas;  
 Você não pode apoiar a bola por baixo, ou seja, conduzir a 

bola levando a mão sob a bola.  
 
    Se o árbitro apitar a caminhada ou condução de bola, será dada uma reposição de fora 
da quadra (lateral) para o oponente. 
 

ARREMESSO 

 
   Bandeja - É um arremesso feito em suspensão que oferece menor possibilidade de erro, 
pois é executado nas proximidades do aro. 
    Deve ser executado sempre com a mão contrária à perna de impulsão. A bola deve 
bater primeiro na tabela pois, assim, ganha maior precisão. 
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   Com uma das mãos - Partindo da posição fundamental, com o peso do corpo na perna 
da frente, bola na altura do peito, o jogador flexionará as pernas simultaneamente à 
elevação da bola acima da cabeça. O arremesso termina com a extensão completa do 
braço, pulso flexionado e com o último contato da bola através das pontas dos três dedos 
médios da mão. 

   Jump, com drible e parada - Driblando em direção à cesta, parando numa posição de 
equilíbrio, flexionara as pernas, saltar elevando a bola acima e à frente da cabeça com 
ambas as mãos, executar o arremesso apenas com uma das mãos. 
 
 
 

 
 
 
   Gancho - O jogador de posse da bola, dribla em direção à cesta mantendo seu corpo 
entre a bola e o adversário. Para, olha para a cesta, salta girando o corpo no ar com o 
lançamento da bola em movimento circundante do braço, caindo de frente para a cesta. 
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LANCE-LIVRE 

 
   É igual ao arremesso com uma das mãos, efetuado da linha do lance-livre, sem 
marcação e tendo cinco segundos para a execução. É importante que o jogador mantenha 
o peso do corpo na perna da frente, concentre-se e bloqueie a respiração antes do 
arremesso. 
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REBOTE 

 
   Partindo da posição de guarda, o jogador da defesa procura através de um trabalho de 
pernas evitar que o adversário tome a sua frente para o rebote. É importante, durante o 
lançamento da bola, que o defensor não olhe para a trajetória da bola, e sim o jogador que 
esteja marcando. 1º caso: Quando o adversário correr para o rebote pelo lado da perna de 
trás do defensor, basta a este fazer o giro na perna de trás. 2º caso: Quando o movimento 
para a cesta for feito pelo lado da perna da frente, o defensor efetuará dois movimentos de 
giro. O primeiro pela perna da frente e o segundo igual ao 1º caso. 
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ENTERRADA 

 

   O lance mais vibrante do jogo. O atleta segura a bola com as mãos, salta e a crava na 

cesta. 
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TOCO (BLOQUEIO) 

 

Lance de defesa em que o jogador salta e bloqueia o movimento da bola que está indo em 

direção à cesta. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-rdnr6rURp4k/TzlwoMIspLI/AAAAAAAAA08/BdCcl0fr9W4/s1600/enterrada_p.jpg


 
 

 

BASQUETEBOL - REGRAS DO JOGO 

 

 

   Duas equipes, com cinco pessoas cada, disputam a posse da bola para fazer pontos na 

cesta do adversário. A equipe tem de impedir que o grupo oponente faça pontos. O time 

vencedor é o que fizer o maior número de pontos ao final do tempo de jogo. Uma partida 
é composta por quatro períodos de 10 minutos. 
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O jogo é dirigido por: 

 Três árbitros – têm como função assegurarem o 

cumprimento das regras do jogo. 

 

 Um marcador e o seu auxiliar – têm como funções o 

preenchimento do boletim de jogo, onde registram os 

pontos marcados, as faltas pessoais e técnicas, etc. 

 

 O cronometrista – verifica o tempo de jogo e os 

descontos de tempo 

 

 Um operador de vinte e quatro segundos – controla 

os 24 segundos que cada equipe dispõe para a 

execução de uma jogada. 

 
 O jogo inicia-se com “bola ao alto” no centro da quadra com um jogador de cada equipe 
para saltar e dar um tapa na bola, tocando-a para um de seus companheiros, estes dois 
não podem segurar a bola, nem sair jogando com ela dominada. Cada um fica colocado 
em sua quadra de defesa, com um dos pés mais próximo à linha central. Os demais 
jogadores ficam intercalados fora e próximos ao círculo 
central. Os outros períodos do jogo iniciam-

se com posse alternada da bola.  A equipe que perdeu a disputa no “Bola ao alto”, inicia 
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o 2º período com a posse de bola, ou antes, quando a bola fica presa, ou ainda, a critério d
o árbitro. No 3º período, as equipes trocam de lado. 
 
   NÃO EXISTE EMPATE: Prorrogações de 5 minutos são disputadas até apontarmos um 
vencedor. 
 

    As substituições são ilimitadas, porém, só podem ser feitas com o jogo paralisado. 

 

CESTAS: 

Os pontos serão marcados para a equipe que está atacando a cesta na qual a bola 

entrou, da seguinte maneira: 

 

 

 ·          Uma cesta de um lance livre conta (1) ponto. 

 ·          Uma cesta da área de dois pontos conta dois (2) 

pontos. 

 ·          Uma cesta da área de três pontos conta três (3) pontos 

 

 

 

Se um jogador acidentalmente marcar uma cesta em sua própria cesta, a cesta conta 

dois (2) pontos e será marcada como tendo sido feita pelo capitão, em quadra, da equipe 

adversária. 

 

 

BOLA AO ALTO 
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   Além de dar início a partida de basquetebol, a disputa da bola ao alto é aplicada pelo 

juiz em casos de dúvida sobre quem detém a posse de bola e também quando ocorre bola 

presa, isto é, a infração em que a bola é segura por dois adversários ao mesmo tempo. 

Neste caso, a bola ao alto será executada do cento da quadra ou da área restritiva, 

dependendo de qual desses locais esteja mais próximo de onde foi cometida a infração. 

     

    Na disputa da bola ao alto, o jogador que salta pode tocar a bola até duas vezes. No 

entanto, este jogador não mais poderá tocá-la, até que ela bata no chão, na cesta, na 

tabela, ou seja tocada por um dos companheiro que não saltaram. os jogadores que 

disputam a bola ao alto jamais devem agarrá-la. Caso isto aconteça, o time adversário terá 

a posse da bola na lateral. 

 

    Se, na disputa de bola ao alto, a bola bater no chão sem ter sido tocada por nenhum 

dos dois jogadores, o árbitro deverá arremessá-la novamente. Nenhum dos demais 

jogadores poderá invadir o círculo central até que o toque dos que disputam a bola seja 

feito. Quando outros jogadores invadem o circulo central antes do toque dos que disputam 

a bola, o árbitro apita, assinalando infração cometida pela equipe. 

 

 



 
 

 

LATERAIS 

 

    Lateral é a penalidade aplicada pelo árbitro quando a bola sai pela linha lateral e 

também quando o jogador: 

 
 anda com a bola; 
 carrega a bola durante a finta; 
 coloca o pé na bola; 
 permanece 3 segundos na área restritiva do adversário; 
 utiliza mais de um toque para segurar a bola; 
 comete uma falta pessoal; 
 invade o círculo central na bola ao alto; 
 invade a linha de lance livre no último ou único arremesso; 
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 executante do último ou único lance livre, não consegue 
fazer a bola tocar o aro ou entrar na cesta; 

 comete violoção dos 5, 8 ou 24 segundos; 
 estando no campo de ataque, volta a bola para o campo de 

defesa. 
    O jogador que  cobra o lateral coloca-se fora da quadra pela linha lateral mais próxima 
e, sem pisar a área de jogo, parado, deve repor a bola em jogo batendo-a, passando-a ou 
rolando-a para um companheiro dentro da quadra. O jogador que cobra o lateral tem 5 
segundos para fazê-lo. 
 
 

FUNDO BOLA 

 
    Será cobrado fundo bola quando: 
 

 após uma cesta de campo; 
 após o último ou único lance livre, se convertido; 
 quando a reposição de bola tiver de ser feita de fora da 

quadra, desde que a infração tenha sido cometida próxima 
ao garrafão. 

    O fundo bola será cobrado tanto pela defesa quanto pelo ataque. O procedimento do 
árbitro será semelhante ao que se verifica na reposição de bola pela lateral. 
 
 

LANCE LIVRE 

 
    Quando o jogador sofre falta no ato de arremessar, o árbitro assinala a infração e 
determina a cobrança de lances livres. Neste momento, a bola esta morta e o cronômetro 
parado. 
 
    A penalidade deve ser cobrada pelo jogador prejudicado através de um, dois ou três 
lances livres, determinados do seguinte modo: 
 

 se a cesta for convertida, será computada e será concedido 
um lance livre; 

 se o lançamento à cesta para 2 pontos não for convertido, 
serão concedidos 2 lances livres; 

 se o lançamento à cesta para 3 pontos não for convertido, 
serão concedidos 3 lances livres; 

    Além desses casos, a partir da 5ª falta coletiva, o árbitro assinala a infração e determina 
a cobrança de 2 lance livres. 
 
    Para a execução dos lances livres, o jogador que arremessa coloca-se atrás da linha de 
lance livre. Os demais colocam-se nos espaços ao longo da área restritiva para a disputa 
dos rebotes, caso o arremessador não acerte a cesta no segundo lance. 
 
    O jogador que arremessa tem 5 segundos para executar o lance depois que o árbitro 
colocar a bola à sua disposição. Cada lance que encestar vale 1 ponto.  
 
 



 
 
    Os jogadores colocam-se no espaço ao longo da área de lance livre em número de 3 de 
um lado e 2 do outro, sendo que cada jogador coloca-se ao lado de um adversário. Os 
lugares mais próximos à cesta são ocupados por jogadores da equipe defensora. Nenhum 
jogador poderá invadir a área restritiva (garrafão) antes que a bola saia das mãos do 
jogador que cobra o lance livre, toque o aro ou entre na cesta. 
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 Se durante a execução do lance livre for cometida uma infração: 
 

 pelo executante - se for cometida no primeiro lance livre, 
este será anulado; se for cometida no último, o adversário 
reporá a bola em jogo pela lateral. 

 por um adversário - se o lance livre for bem sucedido será 
válido; se não, será repetido. 

 

ZONA DE DEFESA E ZONA DE ATAQUE 

 
 
 
    A zona de defesa de uma equipe consiste da cesta da equipe, a parte da frente da 
tabela e a parte da quadra limitada pela linha de fundo atrás da tabela daquela equipe, as 
linhas laterais e a linha central. 
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    A zona de ataque da equipe consiste na cesta do adversário, a parte da frente da tabela 
e a parte da quadra limitada pela linha final atrás da cesta de seus adversários, a linhas 
laterais e a margem da linha central mais próxima a cesta de seus adversários. 
 
 
A bola vai para a zona de ataque quando: 

 
 
 

  toca a quadra de ataque.  

 toca um jogador ou um oficial que tenha parte de seu corpo 

em contato com a quadra de ataque. 

   Sempre que um jogador ganha o controle de uma bola viva em sua zona de defesa, sua 

equipe deve fazer com que a bola chegue a sua zona de ataque dentro de oito (8) 

segundos. 

   Sempre que um jogador ganhar o controle de uma bola viva em quadra, sua equipe 

deverá tentar um arremesso para a cesta dentro de vinte e quatro (24) segundos. 

   Um jogador que está com o controle de uma bola em sua zona de ataque,  não poderá 

retornar nem fazer com que a bola seja retornada para sua zona de defesa. 

   Para constituir um arremesso para a cesta dentro dos vinte e quatro (24) segundos: 

·             A bola deverá deixar a(s) mão(s) do jogador antes que o sinal do dispositivo de vinte e 

quatro (24) soe, e  depois que a bola deixar a(s) mão(s) do jogador, a bola deverá tocar o 

aro ou entrar na cesta. 

 

VIOLAÇÕES 

 

   Uma violação é uma infração às regras. Ex. andar ou correr mais que 2 (dois) passos 

segurando a bola, duplo drible… 

 

Tipos de violações: 
    Andar ou correr mais que dois passos segurando a bola; 
     Fazer um drible, ou seja, quicar a bola depois segurá-la e 

voltar a fazer outro drible ou quicar novamente; 
     Fazer o drible ou quicar com as duas mãos 

simultaneamente. 
     Quando a bola sai pela lateral; 
     Quando um jogador que estiver fora da quadra tocar a 

bola antes que esta tenha saído.  
 

 

Jogador e / ou bola fora da quadra: 

   Um jogador está fora da quadra quando qualquer parte de 

seu corpo toca o solo ou qualquer objeto, que não um 

jogador, em cima, acima ou fora da linha limítrofe 

    A bola está fora da quadra quando ela tocar: 

       Um jogador ou qualquer outro objeto que esteja fora da 

quadra. 

       O piso ou qualquer objeto na linha limítrofe ou fora de 

seus limites. 



     Os suportes da tabela, a parte de trás das tabelas ou 
qualquer objeto acima da quadra de jogo. 

 

 

Penalidade para violações: 
    A bola será concedida aos adversários para uma 

reposição no local mais próximo do local onde ocorreu a 
infração, exceto diretamente atrás da tabela, a não ser 
outra situação informada nestas regras. 

    Na reposição da bola em jogo o jogador que faz a 
reposição não poderá: 

      Demorar mais que cinco (5) segundos para soltar a bola. 
       Pisar na quadra enquanto tiver a bola em sua(s) mão(s). 
    Fazer com que a bola toque fora da quadra, depois que ela 

tenha sido solta para a reposição. 
        Tocar na bola na quadra, antes que ela tenha tocado 

outro jogador. 
         Fazer com que a bola entre diretamente na cesta. 

 

·          Se mover mais que um (1) metro lateralmente, nem se mover em mais que uma direção 

do local designado pelo oficial antes ou enquanto está soltando a bola. Ele pode, 

entretanto, mover-se diretamente para trás da linha o quanto as circunstâncias permitirem. 

 

FALTAS: 

    Uma falta é uma infração as regras, levando em consideração contato pessoal ilegal 

com um adversário e/ou comportamento antidesportivo. 

     

    Não é permitido ao jogador bater, empurrar ou tocar o adversário para se apossar da 

bola ou levar vantagem na jogada. É falta de um jogador que empurrar com os ombros ou 

quadris, um adversário ou interferir na liberdade dele de se movimentar estendendo 

cotovelos, braços, joelhos, ou outras partes de seu corpo. 

 

Tipos de faltas: 
   Falta pessoal; 
   Falta anti desportiva; 
   Falta desqualificante e desqualificações; 
   Falta técnica; 
   Falta dupla; 
   Falta múltipla; 

 

Falta pessoal: 

Um jogador não deverá segurar, bloquear, empurrar, fazer carga ou impedir a 

progressão de um adversário estendendo sua mão, braço, cotovelo, ombro, quadril, perna, 

joelho ou pé, nem inclinando seu corpo em uma posição „anormal‟(fora de seu cilindro), 

nem deverá iniciar qualquer jogada violenta ou dura. 

 

Penalidade para falta pessoal: 

    Se a falta for cometida em um jogador que não está no ato do arremesso: ou não seja a 

6 (sexta) falta da equipe infratora: 



·           A partida será reiniciada com uma reposição pela equipe que sofreu a falta no ponto mais 

próximo da infração. 

    Se a falta for cometida em um jogador no ato do arremesso, a este jogador será 

concedido o número de lance(s) livre(s) como segue: 

·                Se o arremesso para a cesta é convertido, a cesta contará e um (1) lance livre adicional 

será concedido. 

·              Se o arremesso da área de cesta de campo de dois pontos não for convertido, dois (2) 

lance livres serão concedidos. 

·             Se o arremesso da área de cesta de campo de três pontos não for convertido, três (3) 

lances livres serão concedidos. 

·          Se o jogador receber a falta junto, ou logo antes, do sinal do cronômetro de jogo indicando 

o final do período, ou da mesma forma, o sinal do dispositivo de vinte e quatro segundos 

soar, enquanto a bola está na(s) mão(s) do jogador e a cesta é convertida, esta não 

contará e dois (2) ou três (3) lances livres serão concedidos. 

·            A partir da 5 (quinta) falta da equipe todas as faltas pessoais, serão cobrados dois (2) 

lances livres. 

Falta antidesportiva: 

Quando um jogador comete falta intencionalmente, ocorre uma falta 

antidesportiva. 

 

Penalidade para falta anti desportiva: 

                Idem à de falta pessoal 

 

Falta desqualificante e desqualificações: 

 

    O numero de faltas de cada jogador é anotado. O jogador que cometer 5 faltas será 

desqualificado, isto é, deverá abandonar a partida, sendo substituído por outro, não 

podendo retornar a quadra. 

     

     No caso de um jogador cometer falta desqualificante (atitude antidesportiva ou falta 

grave), ele é desqualificado e expulso da quadra, sem poder sequer permanecer em suas 

proximidades, e deverá ser substituído. 

 

Penalidade para falta desqualificante 

Idem à de falta pessoal 

 

Falta técnica: 

Uma falta técnica é uma falta de jogador que não envolve um contato, e sim: 

 

 

 

 

  de natureza de comportamento    de desrespeito, usar 

linguagem ou gestos que ofendam ou provoquem os 

jogadores ou árbitros; 



 atrasar o jogo, tocando deliberadamente a bola depois de 

uma cesta; 

 cair para simular uma falta; 

Penalidade para faltas técnicas: 

       Se uma falta técnica é cometida: 

     Por um jogador, uma falta técnica será marcada contra ele como uma falta de jogador e 

contará como uma das faltas de equipe. 

       Dois (2) lances livres serão concedidos aos adversários, seguido por uma reposição 

na linha central estendida, do lado oposto a mesa de controle. 

 

Falta dupla: 

 
 

    Quando dois jogadores cometem faltas um no outro ao mesmo tempo, antes da 5ª falta, 

ocorre a falta dupla, resolvida com bola ao alto. 

 

 

Falta múltipla:  

 
 

    Quando dois ou mais jogadores cometem falta sobre um mesmo jogador adversário. O 

juiz assinala falta múltipla. 

     

    A falta múltipla é resolvida com dois lances livres para o jogador prejudicado. 

 

 

 POSIÇÕES DE ATAQUE : 

 

   Sempre que uma equipe tem posse de bola, ele avança para o ataque. Existem 5 tipos 

principais de posição: 
   1 - Armador Principal: O armador é o organizador, o “cérebro” da equipe. É ele quem 
normalmente leva a bola da defesa para o ataque, observa o tipo de defesa da equipe 
adversária e escolhe a jogada ou movimento necessário para superá-la, através de 
códigos pré estabelecidos pelo técnico. 
 
   Estes movimentos fazem com que todos os jogadores saibam onde se posicionar e qual 
função (passe, deslocamentos, bloqueios, etc) irão realizar para que sua equipe tenha a 
organização e sincronismo necessários para maior probabilidade de realização da cesta. O 
armador, normalmente é o atleta mais baixo e com melhor domínio de bola. 
 
   2 - Escolta/Ala Armador/Lançador: Como o nome já diz, o escolta é o “ajudante” do 
armador. Muitos técnicos tentam, na defesa, impedir que o armador principal traga a bola 
para o ataque, visando prejudicar a organização ofensiva do adversário. Nesse caso, é o 
escolta quem assume o papel do armador principal e organiza a equipe. 
 
  Em uma situação normal (armador fazendo a transição defesa-ataque) o escolta é 
normalmente o responsável pelas infiltrações, usando a velocidade para penetrar na 



defesa. Outra função importantíssima do escolta é disparar para o contra-ataque, tentando 
chegar à frente de todos os adversários, receber o passe longo e fazer a bandeja. O 
escolta, na grande maioria das vezes, é o jogador mais veloz da equipe. 
 
   3 - Lateral/Ala: O Lateral normalmente é o jogador mais completo do time. Ele tem que 
ter a “leitura do jogo” semelhante a um armador. Sendo capaz de infiltrar no garrafão. Além 
de ter a responsabilidade de fechar o contra-ataque juntamente com o escolta. 
 
   O ala também participa da disputa pelos rebotes, assim como o líbero e pivô. Dentro 
dessas características, o lateral transita por todas as vertentes inerentes a um jogador de 
basquete, porém, o arremesso de média e longa distância é praticamente sua “obrigação”. 
 
   4 - Líbero/Ala Pivô: Essa nomenclatura foi adotada recentemente pelos estudiosos do 
basquetebol e expressa fielmente, o que significa a função do antigo ala-pivô. O potencial 
de arremesso, força física e domínio dos fundamentos do atleta desta posição, 
normalmente vai determinar a filosofia ofensiva da sua equipe. 
 
   Uma vez que o líbero tenha um bom arremesso, fundamento de corte e enfrente 
desvantagem física perante o adversário, o técnico adota a formação ofensiva chamada de 
4 abertos, jogando no perímetro. Buscando movimentos de infiltração, desequilibrando a 
defesa e, facilitando assim, os arremessos de média e longa distância. Se o líbero leva 
vantagem física sobre o adversário, tem fundamentos de pivô e gosta do contato, o técnico 
posiciona o líbero próximo à cesta para que sua característica prevaleça sobre o 
adversário. 
 
   5 - Pivô: O pivô é o jogador que atua mais próximo à cesta, tanto na defesa, quanto no 
ataque. Sua principal função é brigar pela posição onde possa receber (ataque) ou impedir 
(defesa) o passe. Lutar pelos rebotes é uma obrigação dos pivôs. Na grande maioria das 
vezes é o atleta mais alto da equipe. Sua área de atuação é o garrafão. 
 
   Uma vez que receba a bola, o pivô se torna fundamental, por isso a importância da 
conquista da posição, pois estando próximo da cesta a possibilidade de pontuar é 
iminente. Logo, é gerado um desequilíbrio na defesa, pois algum jogador da mesma 
deverá dobrar a marcação para impedir a cesta, facilitando assim a distribuição de passes 
para os jogadores do perímetro que, são ajudados pelo fato do seu marcador estar 
dobrando no pivô. Nesse caso, um bom passe gera um arremesso sem marcação. 
 

 



 

 

POSIÇÕES DE DEFESA: 

 
   Quando a equipe perde a posse de bola, ela aciona automaticamente seu 
sistema defensivo. Numa marcação ZONA há posições fixas. 
 
1.Pivô Defensivo – É um ponto estratégico na defesa. Fica no meio do garrafão ajudando 
no rebote e no roubo de bola. 
 
2.Alas Defensivos - Marcam os respectivos alas, impedindo infiltrações, arremessos e 
roubando a bola. 
 
3.Guarda – "Caça" rebotes defensivos, dá tocos, desarma as infiltrações e laça para 
contra-ataque. 
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SINAIS UTILIZADOS PELA ARBITRAGEM 
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VEJA MAIS EM: TÁTICAS BÁSICAS DO BASQUETEBOL. 
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