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BASQUETEBOL
Por conta do inverno rigoroso em
Massachussets, em 1891, um
canadense Prof. De Educação Física,
Pastor Presbiteriano, foi desafiado pelo
diretor da Springfield College (ACM) a
criar um esporte que fosse menos
violento e que fosse praticado em
ambientes fechados no inverno e em
ambientes abertos no verão.

BASQUETEBOL
Então pensou: o jogo deveria ter
alvo fixo; com algum grau de
dificuldade; com bola que quicasse
com regularidade; jogado com as
mãos (abertas para evitar socos); a
bola não poderia ficar retida por
muito tempo; coletivo; menos
agressivo que o futebol americano.

BASQUETEBOL
A CESTA: Basquetebol vem do inglês Basket
(cesto) Ball (bola) – bola ao cesto. Dessa forma
Naismith imaginou um alvo que fosse suspenso e
numa altura que a defesa não conseguisse
interceptar a bola quando essa estivesse em uma
trajetória direta ao alvo.
Inicialmente a altura pensada era 3,5m então
procurou com o zelador do ginásio duas caixas
de 8 polegadas (45,72cm²) este o trouxe dois
cestos de pêssego, então Naismith fixou-os em
duas colunas, uma em cada extremidade do
ginásio, na altura exata de 3,05m, o que
permanece até hoje (ver regra).

BASQUETEBOL
Por se tratar de um cesto sempre que havia uma
cesta era preciso entrar em quadra com uma escada
para retirar a bola.
A primeira cesta sem fundo apareceu em
Connecticut em 1892, desenhadas por Lew Allen,
eram cilindros de madeira com aros de ferro. No ano
seguinte a Narraganset Machine & Co lançou o aro
de ferro com uma rede pendurada e amarrada no
fundo por uma corda que poderia ser desamarrado
facilmente puxando-a. Logo depois a corda foi
abolida.
As tabelas foram oficialmente introduzidas em 1895.

BASQUETEBOL

No Brasil o esporte chegou quase junto com o
Futebol, no ano de 1894; um americano,
August Shaw, convidado para lecionar arte no
Mackenzie College, uma escola Presbiteriana
de São Paulo, trouxe em sua bagagem uma
bola de basquetebol junto com uma vivência
de jogo.
Primeiramente as mulheres abraçaram o
Basquetebol, o que atrasou a adesão dos
homens, pelo forte machismo em prática na
época, fortalecendo o futebol muito aceito
pelos homens.

BASQUETEBOL
Em 1896, após muito esforço de Shaw em
mostrar que o esporte não era só para
mulheres, consgui-se montar uma equipe
masculina no Mackenzie, constituindo a
primeira equipe de basquetebol masculina no
Brasil.
Quem deu sequência e fortaleceu o
basquetebol foram Osacar Thompson em SP e
Henry J. Sims na ACM do RJ.

