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Introdução: O Basquetebol por sua dinâmica e acessibilidade tem, ao longo dos 

anos, ocupado importante espaço no cenário esportivo nacional. Em relação aos 

resultados internacionais, na categoria feminina a modalidade obteve seu auge com a 

conquista do Campeonato Mundial em 1994 e o título de vice-campeã nos Jogos 

Olímpicos de Atlanta em 1996. Nos anos seguintes manteve-se entre as quatro 

principais equipes do mundo até 2004, sendo terceira colocada nos Jogos Olímpicos 

de Sidney em 2000 e quarta colocada em Atenas em 2004. No presente momento, a 

seleção nacional não figura mais como uma das principais forças no cenário mundial. 

Paralelamente a este fato, apresenta-se no país uma trajetória que indica uma 

diminuição no número de equipes e praticantes. Objetivo: identificar a quantidade de 

equipes femininas de basquetebol nas categorias de base participantes do campeonato paulista 

entre 2012 e 2015. Metodologia: Este estudo trata-se de uma pesquisa documental 

realizada através da consulta de documentos e registros no Departamento Técnico da 

Federação Paulista de Basketball (FPB). Resultados: Encontramos uma decrescente 

participação das equipes femininas em todas as categorias de base promovidas pela 

FPB, sendo que no total, em 2012 foram 43 equipes em 4 categorias, em 2013 foram 

42 equipes em cinco categorias, em 2014 esse número diminuiu para 41 equipes nas 

cinco categorias e finalmente em 2015 decresceu para 36 equipes disputando os 

campeonatos da FPB em cinco categorias. Considerações finais: É necessário refletir 

sobre a diminuição de equipes evidenciadas na presente pesquisa para propor 

iniciativas de fomento à participação de meninas na modalidade, de forma a 

promover o aumento de praticantes de basquetebol nas categorias de base e assim, 

aliados a procedimentos metodológicos de formação esportiva, revitalizar este 

esporte. 
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