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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como ponto de partida a criação de uma liga profissional de 

basquetebol no Brasil, por intermédio do modelo adotado nos Estados Unidos. 

Nesse contexto, foi importante fazer uma caracterização do basquetebol norte 

americano e do basquetebol brasileiro. Tornou-se indispensável realizar também 

uma caracterização do basquetebol europeu através de duas ligas, a saber: Italiana 

e Espanhola, pois ambas foram citadas pelos sujeitos entrevistados para a 

realização da pesquisa. No Brasil, existem atualmente duas instituições que 

procuram dominar o basquetebol, iniciando assim uma batalha pelo controle do 

esporte em questão. Dentro dessa perspectiva, mostrarei como foi criada a liga 

profissional brasileira e que tipo de relação ela possui com a instituição dominante a 

nível nacional. Expande-se daí a questão da disputa de poder entre essas duas 

instituições. Defini como problema: Quais os fatores que levaram a tentativa de 

criação de uma liga profissional de basquetebol brasileira, inspirada na NBA? A 

partir deste problema surgiu a seguinte hipótese: As ligas nacionais de basquetebol 

podem ser formadas a partir do modelo americano sem levar em conta as 

especificidades de nossa cultura.  

A falta de referências bibliográficas para desenvolver o trabalho, me levou a 

entrevistar sujeitos capazes de descrever o basquetebol nos diferentes contextos 

abordados. Elaborei uma entrevista presencial semi-estruturada, de cunho 

qualitativo e procurei a princípio 12 participantes, mas com o decorrer da pesquisa o 

número de entrevistados aumentou para 16. Para realizar uma análise dos dados 

empíricos obtidos, utilizei como referencial teórico metodológico alguns conceitos da 

teoria dos campos de Pierre Bourdieu e da teoria figuracionista de Norbert Elias. 

Neste contexto, não aceitei a hipótese de que “As ligas nacionais podem ser 

formadas a partir de modelos de gestão esportiva, americanos e europeus, sem 

levar em conta as especificidades da cultura local”. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Basquetebol, poder e instituições. 
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ABSTRACT 

 

 

This study started with the creation of a professional basketball league in 

Brazil, through the American model. In this context, was important to characterize 

North American and Brazilian basketball. It became indispensable to make a 

characterization of European basketball through two professional leagues, Italian and 

Spanish, because both were quoted by the subjects interviewed for the realization of 

this research. In Brazil there are two institutions that are trying to dominate 

basketball, starting a battle for the control of the sport in question. In this perspective 

I’ll show how the Brazilian professional league was created and what kind of relation 

it possesses with the dominant institution on a national level. It expands from here 

the question of the dispute of the power between these two institutions. As a problem 

I defined: Which factors influenced the attempt to create a Brazilian professional 

basketball league, inspired by the NBA? From this problematization a hypothesis was 

brought up: The basketball national leagues can be formed from an American model 

without the knowledge of our particular culture.  

The lack of references in bibliography to develop this research, made me 

chose to interview subjects that were able to describe basketball in its different 

approached contexts. I structured a semi-structured interview, with qualitative traces 

with 12 participants, but with the development of the research the number of 

participants was increased to 16. I used as a theoretical/methodological reference 

some concepts of the field theory from Pierre Bourdieu and the figuracional theory 

from Norbert Elias, to realize an analysis of the empirical data obtained. In this 

context I didn’t accept the hypothesis that “The national leagues can be formed by 

American and European organizing models without consideration of local culture.”  

  

 

 

 

 

 

 

Key-words: Basketball, power and institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O esporte pode trazer importantes contribuições para a apreensão das 

alterações que permeiam as práticas sociais e que estão contidas na prática e na 

forma de administrá-lo, não deixando de refletir diversas situações presentes nas 

relações sociais cotidianas. De acordo com Norbert Elias, 

 

[...] o desporto pode ser utilizado como uma espécie de “laboratório natural” 
para a exploração de propriedades das relações sociais, como, por 
exemplo, a competição e a cooperação, o conflito e a harmonia, que 
parecem ser, segundo a lógica e os valores correntes, alternativas que se 
excluem mutuamente, mas que, neste contexto, no que se refere à 
estrutura intrínseca do desporto, possuem uma interdependência evidente 
e muito complexa.1 

 

Ao analisar o esporte nota-se que ele reproduz o que ocorre na sociedade, 

pois tem mecanismos comuns. “Toda sociedade é uma estrutura de competição”2, 

competição essa que é o elemento básico dos esportes, o que acarreta mudanças 

nas relações sociais. O esporte também tem uma característica de agrupar 

indivíduos de diferentes posições sociais que, como parte da competição esportiva, 

formam um agrupamento de pessoas que faz do esporte uma situação de relação 

comum. “O jogo ou a competição caracterizam as relações de interdependência que 

ligam os indivíduos e que constituem os grupos sociais, quaisquer que sejam sua 

dimensão e sua posição social.”3  

Portanto, dentro deste contexto, posso dizer que o esporte é um fenômeno 

social que merece ser pesquisado, observado e interpretado, pois tem aspectos que 

podem ajudar a entender os mecanismos sociais.  Sendo assim, escolhi como objeto 

de estudo o basquetebol, que na atualidade brasileira passa por uma fase de 

transição e merece um estudo mais detalhado para que se possa contextualizar e 

analisar sua atual situação.    

Fui jogador de basquetebol por vários anos, o que explica meu envolvimento 

com o tema de estudo. Comecei a jogar basquetebol na escola por volta dos 14 

anos de idade em minha cidade natal, Curitiba. Minha carreira esportiva se tornou 

                                              
1 ELIAS, N.; DUNNING, E. A Busca da Excitação. Lisboa, 1992. Difel.p.19 
2 GARRIGOU, A.; LACROIX, B. Norbert Elias: A Política e a História. São Paulo, 2001. 
Perspectiva, p. 67 
3 Ibid., p. 76 



 13 

profissional desde cedo (devido a bolsas de estudo, que considero uma forma de 

pagamento) e teve uma ascensão muito rápida. Aos 16 anos já estava morando em 

São Paulo, até então o maior centro deste esporte no Brasil. Aos 17 anos de idade 

integrava a Seleção Brasileira Juvenil. Aos 20 anos de idade já fazia parte da 

Seleção Brasileira Adulta. Participei de duas Olimpíadas - Seul e Barcelona; três 

Jogos Pan-americanos - Indianápolis, Havana e Mar Del Plata; três Campeonatos 

Mundiais - Espanha, Argentina e Canadá; três Campeonatos Sul-americanos - 

Colômbia, Paraguai e Venezuela; três Good Will Games4 - Espanha, Estados Unidos 

e Rússia, e vários outros torneios de menor expressão. Este currículo já seria 

suficiente para deixar qualquer atleta ficar satisfeito.  

No meu caso, porém, havia alguma coisa faltando, pois várias pessoas 

ligadas ao Basquetebol (nacional e internacional) acreditavam que eu tinha talento 

suficiente para chegar à NBA5. Só que, para realizar esse sonho, eu teria que 

abandonar quase tudo o que havia conquistado (nome, fama, comodidades, 

salários) no Brasil e aventurar-me numa terra estranha. Naquela época a maneira 

mais fácil de conseguir chegar a NBA era por intermédio das universidades 

americanas, que são extremamente amadoras em relação a pagamentos de 

salários. Resolvi apostar e larguei tudo o que tinha para seguir em busca desse 

sonho, indo jogar na Universidade de Houston. Por causa da minha idade, 22 anos, 

teria apenas 2 anos para me adaptar e fazer com que as equipes da NBA me 

conhecessem. O choque cultural por mim vivenciado naquela mudança foi muito 

grande. A universidade em que estudava e jogava era na época uma estrutura 

altamente reconhecida dentro do basquetebol universitário americano, pois havia 

chegado às finais do campeonato nacional durante dois anos seguidos. A 

organização da universidade e da conferência da qual ela fazia parte, Southwest 

Conference6, não lembrava em nada a organização do basquetebol brasileiro que eu 

conhecia até então. Ginásio climatizado, vestiários acarpetados, fisioterapeutas que 

imobilizavam os meus pés antes de treinos e jogos, dançarinas nos jogos durante 

tempos técnicos e banda de música durante os jogos são apenas alguns exemplos 

destas diferenças. Então, dois anos após eu ter saído do Brasil, fui escolhido no 

                                              
4 Jogos da Amizade, que tiveram seu início em 1986, com o objetivo de acalmar as tensões durante a 
guerra fria através de competição atlética amigável entre nações. Disponível em: 
www.goodwillgames.com, acessado em 05/06/2006, tradução Rolando Ferreira Junior 
5 National Basketball Association, liga profissional norte-americana 
6 Southwest Conference, liga regional que abrigava nove universidades da região. 
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“draft7” de 1988, pela equipe do Portland Trailblazers, e me tornei o primeiro 

brasileiro na história a entrar na NBA. A partir daí, as diferenças organizacionais e 

estruturais aumentaram, pois tudo o que existia na universidade parecia ter se 

ampliado na NBA. O show durante os jogos era maior, os ginásios maiores, os 

vestiários maiores e mais equipados.  O sonho então se tornou realidade. Fiz parte 

do mundo da NBA por um ano e meio. Voltei ao Brasil e continuei jogando 

basquetebol pela seleção brasileira até 1997 e por clubes até 2000.  

De acordo com a situação esportiva pela qual eu passei, acredito na hipótese 

de que as fronteiras culturais e esportivas do mundo estão desaparecendo, pois a 

interdependência dos povos e países através da globalização de certos costumes 

está presente na sociedade. Para iniciar a discussão sobre como o basquetebol 

brasileiro está inserido na configuração mundial, busco entender os caminhos 

trilhados, o jogo de poder, a vontade de crescer e fazer frente aos demais esportes 

através da globalização, importando artigos, costumes, técnicas e procedimentos do 

basquetebol mundial.  Para contextualizar o processo de globalização mundial,  

 

Globalização ou mundialização é a interdependência de todos os povos e 
países do nosso planeta, também denominado "aldeia global". As notícias 
do mundo são divulgadas pelos jornais, rádio, TV, internet e outros meios 
de comunicação, o mundo assistiu ao vivo e a cores em 11 de setembro, o 
atentado ao World Trade Center (as torres gêmeas), a invasão americana 
ao Iraque, quem não assistiu o Brasil penta-campeão mundial de futebol. 
Com toda essa tecnologia a serviço da humanidade, da a impressão que o 
planeta terra ficou menor. Podemos também observar que os bens de 
consumo, a moda, a medicina, enfim a vida do ser humano sofre influência 
direta dessa tal Globalização8. 

 

Para que se possa entender o fenômeno globalização é necessário saber 

diferenciar de internacionalização que seria uma mera extensão das operações 

econômicas de uma empresa para além das fronteiras nacionais. A globalização 

seria um fenômeno de natureza qualitativamente nova. 

 

O conceito se aplica, portanto, à produção, distribuição e consumo de bens 
e serviços, organizados a partir de uma estratégia mundial, e voltada para 
um mercado mundial. Ele corresponde a um nível e a uma complexidade 

                                              
7 Sistema de escolha de jogadores pelas equipes da NBA, que consiste da seguinte forma: as 
equipes que não se classificam para as finais da liga terão a oportunidade de escolher os atletas 
universitários ou internacionais antes do que os classificados, sendo que teoricamente têm a 
oportunidade de escolher os melhores atletas. 
8 Cf. www.sociedadedigital.com.br/artigo.php?artigo=123 acessado em 08/07/2006 
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da história econômica, no qual as partes, antes internacionais se fundem 
agora numa mesma síntese: o mercado mundial.9 

 

É difícil observar e compreender as características específicas dos desportos sem efetuar 

uma abordagem na perspectiva do desenvolvimento e, deste modo, utilizando o método comparativo. 

Até hoje estas duas vias Devido ao processo de globalização que afeta instituições de 

vários países e segmentos da sociedade, diferentes setores estão sujeitos à 

sobreposição de valores, e particularmente o basquetebol brasileiro. Portanto, é 

necessário entender como ele funciona em relação ao basquetebol do resto do 

mundo. Isso envolve particularidades da configuração brasileira, o jogo de poder, os 

agentes e as instituições envolvidas. A princípio, meu tema de trabalho era “A 

influência da internacionalização da NBA no basquetebol brasileiro nos aspectos 

organizacionais e de regulamentação segundo a perspectiva de um grupo de 

técnicos, dirigentes e atletas”. Mas, com o desenrolar das entrevistas, surgiram 

novos elementos que me levaram a questionar outras faces do basquetebol 

brasileiro, mostrando qual sua situação organizacional atual. Então, o conteúdo das 

entrevistas operou uma modificação no tema de estudo, que se tornou: “A influência 

da internacionalização da NBA na criação de uma liga profissional brasileira de 

basquetebol”. Gostaria de esclarecer a razão dessa mudança de tema. O fato é que 

após ter-se concluído o levantamento histórico da NBA e da CBB10, e com a 

transcrição das entrevistas, notei que muitos dos entrevistados citavam a criação da 

NLB11 e o basquetebol italiano e espanhol. Devido à dificuldade de conseguir 

material para realizar um levantamento histórico dessas ligas internacionais, optei 

por deixar a contextualização da NBA e da CBB intactas e, em seguida, fazer uma 

caracterização do momento atual da organização do basquetebol nesses dois 

países através dos dados empíricos coletados. 

A comparação entre essas instituições é uma ferramenta de pesquisa 

sociológica do esporte, como relatam Elias e Dunning: 

 

de estudo foram amplamente ignoradas. Existe, pois campo para a 
descoberta. Segundo creio, os sociólogos têm de descobrir por si próprios 
quais são os métodos de investigação mais adequados à realização de 
descobertas no seu campo particular de pesquisas.12 

 

                                              
9 ORTIZ, R. Mundialização e Cultura.  São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 16 
10 Confederação brasileira de Basquetebol 
11 Nossa Liga de Basquete 
12 ELIAS, N.; DUNNING, E. A Busca da Excitação. Lisboa: Difel.p.43, itálico do autor. 
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Ao fazer uma investigação sobre trabalhos que por ventura abordassem o 

mesmo tema, descobri não existir literatura relacionada a ele, tanto acadêmica como 

não acadêmica. Tal ausência faz da minha pesquisa uma fonte de conhecimentos, 

oferecendo subsídios para entender esse processo, que pode vir a ocorrer em 

outras áreas, esportivas ou não. 

Justifico também a escolha do objeto de estudo, pelo envolvimento pessoal 

com o tema, como já foi citado anteriormente. Mesmo depois de ter encerrado a 

minha carreira, continuo a viver o basquetebol intensamente e não poderia deixar de 

estudá-lo em minha pesquisa. 

Como o meu objeto de estudo é a organização do basquetebol brasileiro, 

desenvolvi o seguinte problema:  

Quais os fatores que levaram a tentativa de criação de uma liga profissional 

de basquetebol brasileira, inspirada na NBA? 

E, através do problema apresentado, formulei a seguinte hipótese: 

-As ligas nacionais de basquetebol podem ser formadas a partir dos modelos 

de gestão esportiva, americanos e europeus, sem levar em conta as especificidades 

da cultura local. 

Como objetivo geral defini: Identificar qual a influência da internacionalização 

da NBA na tentativa de criação de uma liga de basquetebol brasileira profissional 

através da fundação da NLB e da disputa de poder entre as duas instituições 

brasileiras. Apresento como objetivos específicos: 1- Desenvolver um histórico da 

NBA, da CBB, das ligas italiana e espanhola e da NLB, comparando-as; 2- Identificar 

pontos de aproximação e de divergência entre o basquetebol brasileiro e das ligas 

internacionais; 3- Apontar as possíveis influências administrativas das ligas mundiais 

nas instituições que regem o basquetebol brasileiro. 4- Compreender como se 

instituiu a relação de disputa pelo poder no basquetebol brasileiro ocorrida no início 

deste novo milênio. As leituras de Elias e Bourdieu tiveram grande influência na 

estruturação deste trabalho, pois os conceitos sociológicos construídos por eles me 

ajudaram a interpretar os dados coletados. 

A princípio, para conseguir desenvolver a pesquisa, elaborei uma entrevista 

presencial semi-estruturada, de cunho qualitativo13 com 12 participantes, de 

aproximadamente uma hora e meia. Como surgiram novos elementos de 

                                              
13 DEMO, P. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas, 2002 
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investigação após a transcrição das entrevistas, percebi que novas perguntas seriam 

necessárias para complementá-las. Foi necessário aumentar o número de 

participantes e utilizar outro tipo de ferramenta, ou seja, a busca de informação via 

e-mail, pois alguns entrevistados não se encontravam no Brasil. Selecionei os 

participantes pelos seguintes critérios somatórios: o primeiro critério era incluir 

quatro atletas brasileiros que tiveram ou têm contrato com alguma equipe da NBA, 

uma vez que tais atletas potencialmente têm mais condições de refletir sobre as 

influências do NBA no basquetebol brasileiro. O número de atletas brasileiros que 

integraram ou integram equipes da NBA é de sete, sendo eu um deles. Dos seis 

atletas restantes, cheguei ao número de quatro, por representar 66% dos indivíduos 

que tiveram essa experiência e também porque, na possibilidade de algum deles 

rejeitar, eu teria mais duas chances. O segundo critério refere-se aos técnicos de 

equipes que conhecessem a estrutura da NBA, e que em algum momento da 

carreira tivessem tido a experiência de vivenciá-la, uma vez que esses técnicos 

potencialmente teriam mais condições de refletir sobre as influências do NBA no 

basquetebol brasileiro. Defini em quatro o número de técnicos entrevistados. Por 

último, quatro dirigentes que dirigem ou dirigiram as entidades que regem o 

basquetebol brasileiro, CBB e NLB, e que conheçam a estrutura da NBA, para que 

pudessem fazer uma comparação com a nossa estrutura. É importante destacar que 

a CBB teve somente quatro dirigentes nas últimas três décadas.  

 A escolha de quatro indivíduos de cada categoria se deu para padronizar a 

pesquisa de acordo com o número de atletas que foram entrevistados. 

Como muitos dos participantes durante as entrevistas mencionaram o 

basquetebol europeu como um modelo que influência o basquetebol brasileiro, inclui 

mais quatro pessoas que contribuíram com a pesquisa: um atleta que atua em um 

clube europeu, um diretor de clube brasileiro, o novo presidente da NLB e para 

ampliar ainda mais as informações busquei entrevistar o representante da NBA no 

Brasil.   

 A coleta de dados teve início em março de 2006 através da busca de 

bibliografia específica que pudesse ajudar na caracterização da NBA e do 

basquetebol brasileiro. Como o objeto de estudo foi modificado, e pela falta de 

material bibliográfico disponível, optei por fazer apenas uma descrição de como são 

organizadas atualmente as ligas européias em questão. No segundo semestre de 
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2006, elaborei e comecei a aplicar a entrevista semi-estruturada com os 

participantes. Este processo só terminou em julho de 2007.  

Todo o material coletado através das entrevistas presenciais e via e-mail 

foram transcritos verbatim, procurando garantir a confiabilidade dos dados, 

preservando assim as idéias tais como elas foram expressas pelos participantes. 

Todo o material coletado foi utilizado com a permissão do participante através do 

Termo de Participação no Estudo, que foi endossado pelos mesmos e que estarão 

anexados ao trabalho.14  

Os dados coletados através das entrevistas foram triangulados com os dos 

outros participantes, com a análise documental e com os conceitos da teoria 

sociológica escolhida para a comparação das categorias do objeto de estudo. 

De acordo com o conteúdo desenvolvido na pesquisa, a presente dissertação 

foi desenvolvida em quatro capítulos. No Capítulo 1 foram contextualizadas as 

noções de habitus, campo e capital do sociólogo francês Pierre Bourdieu, e também 

os conceitos de configuração, modelos de jogos e poder do sociólogo alemão 

Norbert Elias, que serão usados para fazer a análise do material pesquisado. 

No Capítulo 2 foram descritas as estruturas do basquete mundial e brasileiro. 

Será feito um resgate histórico da NBA e da CBB, além da organização destas duas 

instituições. Também será feito uma caracterização da organização atual das ligas 

italiana e espanhola.  

 No Capítulo 3 descrevi como e porque surgiu a NLB. Como ela foi organizada 

e estruturada a partir da visão de seu principal mentor, o ex-atleta Oscar Schmidt. 

 No Capítulo 4 fiz uma relação entre o material sociológico e o material 

bibliográfico e empírico, para saber se o objetivo da pesquisa foi alcançado e por 

fim, algumas considerações sobre o panorama. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
14 Aprovado pelo Comitê de Ética, sob número 029-06 
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CAPÍTULO 1 – OS CONCEITOS DA TEORIA DOS CAMPOS DE P IERRE 
BOURDIEU E DA TEORIA FIGURACIONAL DE NORBERT ELIAS 
 
 
 

Este estudo procura determinar qual é a influência da NBA na tentativa de 

criação de uma liga profissional brasileira, sendo que optei por referenciais teóricos 

da sociologia para analisar a questão. 

No Brasil temos duas estruturas nacionais, a saber: CBB e NLB, que 

disputam o poder do basquetebol brasileiro. Devido a essa relação de disputa em 

que estão envolvidas estas duas estruturas, defini como material teórico de análise 

alguns conceitos do sociólogo francês Pierre Bourdieu (campo, habitus e capital) e 

do sociólogo alemão Norbert Elias (configuração, modelos de jogos e poder), pois 

estes conceitos utilizados por eles ajudarão a caracterizar toda a gama de 

relacionamentos envolvidos neste processo. 

 Neste capítulo não há uma tentativa de aproximar os conceitos de Elias e 

Bourdieu. O intuito é utilizá-los para esclarecer o objeto de estudo em questão.  

 Os estudos de Bourdieu e Elias têm sido utilizados por alguns autores na área 

da Educação Física, como: Gebara, Lucena, Pilatti, Proni, Betti, Sacramento, 

Cavichiolli, Mezzadri e Marchi Jr. Sobre Bourdieu: 

  

Falar do reconhecimento internacional da obra bourdiana no meio 
acadêmico ou sobre a qualidade de sua produção poderia soar como um 
discurso redundante e plenamente dispensável para aqueles que 
minimamente têm contato com as ciências sociais. Neste sentido, o 
conjunto de considerações e aceitações garante a Bourdieu, notoriedade 
na discussão e aplicabilidade de seus conceitos nos estudos de diversas 
frentes de conhecimento da sociedade – assim já o fez com a literatura, a 
alta costura, o jornalismo, a psicologia, a televisão e o esporte, por 
exemplo.15  

 
As idéias do sociólogo francês Pierre Bourdieu, utilizadas em diferentes 
domínios do conhecimento, apresentam possibilidades interpretativas 
extremamente profícuas para a leitura dos esportes modernos. A ampla 
utilização dos escritos do autor nos círculos acadêmicos internacionais 
denota a importância do modelo teórico e a necessidade sempre presente 
de discussões aprofundadas.16 

 

Sobre Elias: 

                                              
15 MARCHI JR, W. Bourdieu e a teoria do campo esportivo. In: PRONI, R. e LUCENA, M. Esporte – 
História e Sociedade.  Campinas: Autores Associados, 2002, p.79-80 
16 PILATTI, L.A. Pierre Bourdieu:apontamentos para uma reflexão meto dológica da hitória do 
esporte moderno. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd97/bourdieu.htm acessado em 
16/10/2006 
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Na vasta obra de Elias, os mais diversos temas são discutidos, desde 
sociologia, formação do estado, sociologia do esporte, solidão e medo da 
morte, teoria do símbolo, até lazer. Tamanha variedade e atualidade de 
temas demonstram um autor preocupado com questões que continuam a 
permear a nossa sociedade.17 

  

Bourdieu criou um modelo de análise das estruturas e agentes sociais, 

identificando seus mecanismos, que determinam e prescrevem leis de reprodução 

social e podem ser usados nas mais diferentes áreas da sociedade, pois todas as 

áreas têm similaridades conceituais. 

 

Bourdieu inscreve seus pressupostos teóricos em um modelo de análise 
que envolve agentes sociais, estruturas e disposições num constante 
processo de interação. Identificando os conceitos básicos da abordagem, 
detectamos que categorias interpretativas da realidade desenvolvidas em 
outras áreas do conhecimento são cabíveis no âmbito de análise das 
questões que permeiam as discussões do esporte.18 

 

Para Bourdieu, teoria e pesquisa devem estar permanentemente relacionadas 

entre si e a um projeto intelectual, ou seja, a uma proposta de explicar ou de 

compreender uma parte específica do mundo social.19 

O esporte é um fenômeno social e então é passível de ser estudado e 

entendido através do modelo de análise de Bourdieu, como relata Marchi Jr: 

 

Na atualidade, o esporte tem sido considerado uma das manifestações 
culturais que, marcadamente, mais tem apresentado evoluções e 
transformações, sejam elas de ordem técnica ou referentes à forma de 
exposição e absorção pela sociedade. Desta consideração emerge o 
entendimento do esporte como um fenômeno social em processo de 
constituição, ou seja, as práticas esportivas refletem, na análise de seu 
contexto histórico, continuidades e rupturas que caracterizam a expansão 
de suas fronteiras e o afirmam como objeto de estudo passível de 
interpretações à luz de diferentes teorias e propostas metodológicas.20 

 

                                              
17 SILVA, A. S. da, PILATTI, L. A., KOVALESKI, J. L. Norbert Elias e Eric Dunning:Estudos 
Sociológicos acerca do Desporto e Lazer. Revista de Economia Política de las Tecnologias de la 
Información y Comunicación. Vol. IX, n.1 – abril /2007. Disponível em: http://eptic.com.br acessado 
em 20/08/2007   
18 MARCHI JR, W. Bourdieu e a teoria do campo esportivo. In: PRONI, R. e LUCENA, M. Esporte – 
História e Sociedade.  Campinas: Autores Associados, 2002, p.85  
19 LOYOLA, M. A. Bourdieu e a sociologia. In: Loyola M.A., organizador. Pierre Bourdieu 
entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de janeiro: EdURJ;2002. p.64 
20 MARCHI JR, W. Bourdieu e a teoria do campo esportivo. In: PRONI, R. e LUCENA, M. Esporte – 
História e Sociedade.  Campinas: Autores Associados, 2002, p.77 
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Apesar de o esporte moderno ser uma das atividades que mais cresce no 

mundo, até a década de 90 a sociologia do esporte teve dificuldade em ser 

reconhecida como ciência, como relata Bourdieu: 

 

Parte dos obstáculos para uma sociologia científica do esporte deve-se ao 
fato de que os sociólogos do esporte são de algum modo duplamente 
dominados, tanto no universo dos sociólogos quanto no universo do 
esporte. [...] o princípio das dificuldades particulares que a sociologia do 
esporte encontra: desdenhada pelos sociólogos, ela é desprezada pelos 
esportistas. A lógica da divisão social do trabalho tende a se reproduzir na 
divisão do trabalho científico. Assim, de um lado existem pessoas que 
conhecem muito bem o esporte na forma prática, mas que não sabem falar 
dele, e, de outro, pessoas que conhecem muito mal o esporte na prática e 
poderiam falar dele, mas não se dignam a fazê-lo, ou o fazem a torto e a 
direito. [...]21  

 

Elias também tem um pensamento que vem de encontro ao de Bourdieu a 

respeito do esporte. Na sua vasta obra, onde os mais diferentes temas são 

discutidos, inclusive a sociologia do esporte, ele relata que o esporte tem sido 

esquecido pelos sociólogos, pois a maioria não consegue compreender o seu 

significado social. 

 

[...] está implícita a idéia de que os sociólogos têm esquecido o desporto, 
principalmente porque só alguns conseguiram distanciar-se o suficiente dos 
valores dominantes e das formas de pensamento característicos das 
sociedades ocidentais, enfim, para terem a capacidade de compreender o 
significado social do desporto, os problemas que este coloca ou o campo 
de ação que oferece para a exploração das áreas da estrutura social e do 
comportamento que, na maior parte, são ignoradas nas teorias sociais.22 

 

Para Elias, o esporte não pode ser relegado ao segundo plano, pois constitui 

um tema que tem grande significado social. Ele é tão importante como outros temas 

de reflexão sociológica e merece a atenção dos sociólogos. 

 

O desporto parece ter sido ignorado como um objeto de reflexão 
sociológica e de investigação, em especial, porque é considerado como 
algo que se encontra situado no lado que se avalia de modo negativo no 
complexo dicotômico de sobreposição convencionalmente aceite, como, 
por exemplo, entre os fenômenos de “trabalho” e ”lazer”, “espírito” e 
“corpo’, “seriedade” e “prazer”, “econômico”e “não econômico”. Isto é, no 
quadro da tendência que orienta o pensamento reducionista e dualista 
ocidental, o desporto é entendido como uma coisa vulgar, uma atividade de 
lazer orientada para o prazer, que envolve o corpo mais do que a mente, e 
sem valor econômico. Em conseqüência disso, o desporto não é 
considerado como um fenômeno que levante problemas sociológicos de 

                                              
21 BOURDIEU, P., Coisas Ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990, p.207  
22 ELIAS, N. A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992, p.17 
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significado equivalente aos que habitualmente estão associados com os 
negócios “sérios” da vida econômica e política. 
No entanto, apesar do desprezo verificado quando se comparam estas 
áreas, o desporto demonstra com toda clareza que constitui um campo de 
considerável significado social, o que – de acordo com o grau de 
pretensão, que os sociólogos levam tão a sério, segundo o qual sua 
disciplina é uma ciência de compreensão da sociedade, que estuda as 
sociedades em todos os seus aspectos – reclama teorização e 
investigação sociológica.23 

 

Bourdieu considera que a história do esporte é uma história relativamente 

autônoma que, mesmo estando articulada com os grandes acontecimentos da 

história econômica e política, possui seu próprio tempo, suas próprias leis de 

evolução, suas próprias crises, em suma, sua cronologia específica.24  

Já para Elias, a compreensão do esporte contribui para o conhecimento da 

sociedade, pois a sociologia do esporte ajuda na compreensão de sua principal 

obra, a teoria dos processos civilizadores. 

 

As investigações sociológicas sobre o problema do desporto têm a 
responsabilidade de explicar alguns dos seus aspectos que não se 
conheciam antes ou que, se eram conhecidos, o seriam apenas de uma 
forma muito vaga. Nesses casos, a tarefa consistia em dar maior 
segurança ao saber. Tínhamos a profunda consciência de que a 
compreensão do desporto contribuía para o conhecimento da sociedade.25 

 

            Para discutir esporte, pelo menos o esporte organizado considerado como 

esporte moderno, é necessário salientar que este fenômeno é recente. 

De um modo geral, os esportes modernos surgiram no século XIX, nas public 

schools26 da Inglaterra, onde os jogos populares sofreram uma, digamos assim, 

esportivização para servir a burguesia, e eram considerados vulgares. 

 

Parece indiscutível que a passagem do jogo ao esporte propriamente dito 
tenha se realizado nas grandes escolas reservadas às elites da sociedade 
burguesa, nas public schools inglesas, onde filhos de famílias da 
aristocracia ou da grande burguesia retomaram alguns jogos populares, 
isto é, vulgares, impondo-lhes uma mudança de significado e de função.27  

 
  

 Diferentemente destes esportes que surgiram para servir a burguesia na 

Inglaterra, o basquetebol, tema de estudo deste trabalho, tem uma história própria. 

                                              
23 Ibid., p.17-18. 
24 BOURDIEU, P. Questões de sociologia.  Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p.137 
25 ELIAS, N. A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992, p.39  
26 Escolas Públicas 
27 BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro:Marco Zero, 1983, p.138. 
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O basquetebol foi criado por algumas razões específicas (clima, número de alunos e 

motivacionais) nos Estados Unidos e não evoluiu de outro esporte.  

 

Nos Estados Unidos, os esportes modernos desenvolveram-se por conta 
de processos elitizantes na organização dos clubes ou associações 
atléticas e, posteriormente, na formação das equipes escolares 
competitivas. Nesse quadro, assentou-se uma nova burguesia americana 
que superava as restrições ideológicas e religiosas impostas ao lucro, não 
perdendo de vista os princípios do utilitarismo, da racionalidade, do 
nacionalismo e da iminente sociedade de consumo de massa.28 

  

Para fazer uma primeira aproximação dos conceitos sociológicos ao meu 

objeto de estudo apresentarei alguns conceitos da Teoria dos Campos formulada 

por Pierre Bourdieu, tais como habitus, campos e capital.  

O primeiro conceito a ser contextualizado é o de habitus, descrito por 

Bourdieu da seguinte maneira: 

 

[...] sistema de posições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera 
e estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 
'regulamentadas' e 'reguladas', sem que por isso sejam o produto de 
obediência de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se 
tenha necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio das 
operações para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente 
orquestradas sem serem o produto da ação organizada de um maestro.29 

 

 Marchi Jr. enfatiza que o conceito de habitus não deve ser confundido com o 

que conhecemos por hábito, pois eles diferem em um ponto considerado essencial. 

 

Habitus é algo adquirido e “encarnado” no corpo de forma durável e com o 
contorno de disposições permanentes. Podemos incluir no conceito a visão 
histórica, ou melhor, o habitus estaria ligado a história individual, 
considerando que a noção sobrepõe uma propriedade, um capital 
adquirido. Em contrapartida, hábito é tido como um sentido repetitivo, 
mecânico, automático e meramente reprodutivo.30 

 

Em suma, o habitus não é um apenas conceito individual, ele transpassa o 

indivíduo tornando-se coletivo, sem ultrapassar os limites das estruturas dentro de 

seu campo, como relata Bourdieu 

 

                                              
28 MARCHI JR, W. “Sacando” o Voleibol.  São Paulo: Hucitec; Ijuí, RS: Unijuí, 2004, p.25 
29 ORTIZ, R. Pierre Bourdieu.  São Paulo: Ática, 1994, 2ª ed., p.15. 
30 MARCHI JR, W. Bourdieu e a teoria do campo esportivo. In: PRONI, R. e LUCENA, M. Esporte – 
História e Sociedade.  Campinas: Autores Associados, 2002, p.89/90 
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[..] o habitus não é uma invariante antropológica, mas uma matriz geradora, 
historicamente constituída, institucionalmente enraizada e socialmente 
variável. O habitus é um operador de racionalidade, mas de uma 
racionalidade prática, inerente a um sistema histórico de relações sociais: 
assim transcende o individuo. O habitus é criador, inventivo, mas nos 
limites das suas estruturas.31 

 

A partir da noção de habitus é possível relacionar as ligas profissionais de 

basquetebol em questão e a tentativa de criação de uma liga brasileira nos mesmos 

parâmetros, pois ele gera e organiza as práticas sociais. A estruturação da nova 

instituição é fruto da exposição repetida de condições sociais que interiorizaram a 

realidade externa. Nessa relação é possível notar que o habitus é uma estrutura 

estruturante, pois a partir de disposições interiorizadas duráveis (estrutura) gera 

práticas e representações (estruturante). 

Estando a noção de habitus caracterizada, passo a outro conceito básico da 

teoria sociológica de Bourdieu: campo. Bourdieu denominou campo como “o espaço 

onde as posições dos agentes se encontram a priori fixadas. O campo se define 

como o lócus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores em torno de 

interesses específicos que caracterizam a área em questão”.32 De acordo com Pilatti, 

pode-se dizer que Bourdieu substitui a idéia de sociedade pela idéia de “campos 

sociais”.33  

A invenção do basquetebol e a sua evolução criaram estruturas a partir de 

agentes específicos, através de um habitus característico de tais agentes e 

estruturas que foram desenvolvidas a partir de um campo comum. “Todo campo se 

caracteriza por agentes dotados de um mesmo habitus. O campo estrutura o habitus 

e, por sua vez, o habitus constitui o campo.”34 

Para garantir o funcionamento de um campo é necessário que existam, além 

dos objetos de interesse e de disputa, pessoas dotadas de habitus que identifiquem 

e legitimem as leis imanentes deste “jogo”de relações.35 

                                              
31 LOYOLA, M. A. Bourdieu e a sociologia. In: Loyola M.A., organizador. Pierre Bourdieu 
entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de janeiro: EdURJ;2002. p.69 
32 ORTIZ, R. Pierre Bourdieu.  São Paulo: Ática, 1994, 2ª ed., p.19 
33 PILATTI, L.A., Pierre Bourdieu:apontamentos para uma reflexão meto dológica da história do 
esporte moderno.  Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd97/bourdieu.htm acessado em 
16/10/2006 
34 BOURDIEU, P., Razões Práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 1996 In THIRY-
CHERQUES, H.R., Revista de Administração Pública. Vol. 40 (1), p.36.jan./fev.2006, [online] 
disponível em http//www.scielo.br 
35 MARCHI JR, W. Bourdieu e a teoria do campo esportivo. In: PRONI, R. e LUCENA, M. Esporte – 
História e Sociedade.  Campinas: Autores Associados, 2002, p.93 
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 Dentro do campo esportivo existem classes diferentes de agentes e 

estrututras, que se agrupam em diferentes níveis hierárquicos, sendo determinadas 

através do seu capital simbólico. As disputas, lutas e concorrências são uma 

constante no interior do campo, onde agentes e estruturas buscam dominar 

determinadas práticas. Pode-se destacar isso com a citação de Marchi Jr, 

 

As manifestações que compõem o fenômeno esportivo ocupam um espaço 
de práticas sociais chamado de campo, no qual se atribuem posições 
compatíveis com o capital social, econômico ou cultural de cada 
componente. No interior desse espaço, existem formas de disputas, lutas e 
concorrência na busca pela hegemonia de determinadas práticas, além da 
distinção social das pessoas envolvidas, conforme seu potencial de poder 
simbólico.36 

  

Todo campo vive o conflito entre os agentes que o dominam e os demais, isto 

é, entre os agentes que monopolizam o capital específico do campo, pela via da 

violência simbólica (autoridade) contra os agentes com pretensão à dominação.37 

Bourdieu também define campo em relação aos agentes nele envolvidos 

como: campo é tanto um campo de forças, uma estrutura que constrange os agentes 

nele envolvidos, quanto um campo de lutas, em que os agentes atuam conforme 

suas posições relativas no campo de forças, conservando ou transformando a sua 

estrutura.38 

Marchi Jr, completa: 

 

Dentro da particularidade de cada campo, há formas de disputas, lutas e 
competições, e vislumbramos em cada uma delas a especificidade das 
relações entre o “novo” – que tenta garantir a participação – e o dominante 
– que defende o monopólio objetivando excluir a concorrência.39 

 

A relação entre o novo e o dominante gera então um sistema de disputas 

dentro do campo específico, sendo que cada estrutura procura uma condição de 

superioridade, relegando a outra uma posição secundária. 

Sobre a criação do campo esportivo pode-se notar que ele ultrapassa as 

próprias fronteiras da prática do esporte propriamente dito e agrega agentes e 

                                              
36 MARCHI JR, W. “Sacando” o Voleibol.  São Paulo: Hucitec; Ijuí, RS: Unijuí, 2004, p.38 
37 BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro:Marco Zero, 1983, p.114 
38 BOURDIEU, P. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 1996 In THIRY-
CHERQUES, H.R., Revista de Administração Pública. Vol. 40 (1), p.35.jan./fev.2006, [online] 
disponível em http//www.scielo.br 
39 MARCHI JR, W. “Sacando” o Voleibol.  São Paulo: Hucitec; Ijuí, RS: Unijuí, 2004, p.56 
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estruturas que não estão relacionadas a esta, mas servem de apoio para a mesma, 

fazendo com que campos diferentes se inter-relacionem.  

 

Sobre as condições sociais que tornam possível a constituição do sistema 
de instituições e de agentes diretamente ou indiretamente ligados a 
existência de práticas e de consumos esportivos, desde os agrupamentos 
“esportivos”, públicos ou privados, que tem como função assegurar a 
representação e a defesa dos interesses dos praticantes de um esporte 
determinado e, ao mesmo tempo, elaborar e aplicar as normas que regem 
estas práticas, até os produtores e vendedores de bens (equipamentos, 
vestimentas especiais, etc.) e de serviços necessários à prática do esporte 
(professores, instrutores, treinadores, médicos especialistas, jornalistas 
esportivos, etc.) e produtores e vendedores de espetáculos esportivos e de 
bens associados (malhas, fotos dos campeões ou loterias esportivas).40 

  

 O campo então é definido basicamente por um espaço cujas lutas de agentes 

e estruturas por seus objetos de disputa e interesse, que determina, valida e legitima 

representações que são chamadas de poder simbólico. Esse poder simbólico é 

definido como qualquer poder que consegue impor significação. O poder simbólico 

só se exerce com a colaboração dos que lhe estão sujeitos porque contribuem para 

construí-lo como tal.41 Para que um agente ou uma estrutura consiga obter o poder 

simbólico ele necessita ter um maior capital simbólico. O capital simbólico agrupa 

outros tipos de capitais, a saber: capital cultural, capital econômico e capital social. 

 Segundo Bourdieu os diferentes tipos de capitais são assim conceituados: 

 

O capital econômico, que compreende a riqueza material, o dinheiro, as 
ações, etc. (bens, patrimônios, trabalho) 
O capital cultural compreende o conhecimento, as habilidades, as 
informações, etc., correspondente ao conjunto de qualificações intelectuais 
produzidas e transmitidas pela família, e pelas instituições escolares, sob 
três formas: o estado incorporado, como disposição durável do corpo (por 
exemplo, a forma de se apresentar em público); o estado objetivo, como a 
posse de bens culturais (por exemplo a posse de obras de arte); estado 
institucionalizado, sancionado pelas instituições, como os títulos 
acadêmicos; 
O capital social, correspondente ao conjunto de acessos sociais, que 
compreende o relacionamento e a rede de contatos; 
O capital simbólico, correspondente ao conjunto de rituais de conhecimento 
social, e que compreende o prestígio, a honra, etc. O capital simbólico é 
uma síntese dos demais. 
As formas de capital são conversíveis umas nas outras, por exemplo, o 
capital econômico pode ser convertido em capital simbólico e vice-versa.42 

 

                                              
40 ORTIZ, R., Pierre Bourdieu.  São Paulo: Ática, 1994, 2ª ed., p.137. 
41 BOURDIEU, P., Meditações  Pascalinas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p.207 
42 BOURDIEU, P., Questões de Sociologia. Rio de Janeiro:Marco Zero, 1983, p.114 
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A noção de capital simbólico é de grande importância para o desenvolvimento 

deste trabalho, como poderá ser constatado no seu decorrer. A luta dentro do campo 

para aquisição do capital simbólico e, consequentemente, poder simbólico, é que faz 

com que o campo mantenha sua característica essencial. Enquanto houver 

estruturas dentro do campo, que procuram dominá-lo, estas disputas continuarão 

ocorrendo. A distribuição de capital dentro do campo é desigual, o que faz com que 

o conflito no interior do mesmo seja permanente.  

O basquetebol é um sub-campo do campo esportivo que se comporta com as 

mesmas características do campo em que está incluso. A relação entre agentes e 

estruturas no basquetebol brasileiro, que serão descritas nos capítulos 

subseqüentes, fez com que a Teoria dos Campos de Pierre Bourdieu fosse uma das 

escolhidas como modelo de análise deste trabalho.  

No Brasil temos uma estrutura dominante, a CBB, que tem um poder 

simbólico conseguido através de um capital simbólico construído a partir de vários 

anos como estrutura dominante do basquetebol brasileiro. Por outro lado temos uma 

nova estrutura, o “novo”, o dominado, que busca gradativamente ganhar espaço no 

sub-campo do basquetebol brasileiro e procura reconhecimento através da aquisição 

de capital simbólico: a NLB. 

 

A divisão do campo social entre dominantes e dominados implica uma 
distinção entre ortodoxia e heterodoxia (Bourdieu recupera estes conceitos 
weberianos que se encontram particularmente desenvolvidos em seus 
estudos de sociologia e religião). Ao pólo dominante corresponde as 
práticas de uma ortodoxia que pretende conservar intacto o capital social 
acumulado; ao pólo dominado, as práticas heterodoxas que tendem a 
desacreditar os detentoras reais de um capital legítimo.43 

 

A NLB, que procura ser reconhecida como uma estrutura dentro do sub-

campo basquetebol brasileiro, foi buscar nas ligas profissionais norte-americana, 

italiana e espanhola, que são estruturas que detêm um grande sucesso comercial e 

técnico dentro do campo esportivo, fonte de inspiração para a sua elaboração, como 

se poderá notar nos capítulos subseqüentes.  

A CBB, enquanto estrutura dominante do sub-campo não reconhece a 

legitimidade da NLB, utiliza-se de violência simbólica (autoridade) coagindo agentes 

e estruturas, para que não apóiem a nova estrutura.  

                                              
43 ORTIZ, R. Pierre Bourdieu.  São Paulo: Ática, 1994, 2ª ed., p.22 



 28 

O campo das práticas esportivas é o lugar de lutas que, entre outras 
coisas, disputam o monopólio de imposição da definição legítima da prática 
esportiva e da função legítima da atividade esportiva, amadorismo contra 
profissionalismo, esporte-prática contra esporte-espetáculo, esporte 
distintivo – de elite – e esporte popular – de massa – etc.; e este campo 
está ele também inserido no campo das lutas pela definição do corpo 
legítimo e do uso legítimo do corpo, lutas que além de oporem entre si, 
treinadores, dirigentes, professores de ginástica e outros comerciantes de 
bens e serviços esportivos [...]44 

  

 Após a apresentação das noções de Bourdieu sobre campo, habitus e capital, 

passarei a contextualizar o modelo de análise sociológica figuracional dando ênfase 

aos modelos do jogo e poder desenvolvido por Norbert Elias. 

 Segundo Elias, os modelos de jogo são uma forma excelente de representar o 

caráter distintivo das formas de organização que encontramos no nível de integração 

que as sociedades humanas representam.45 

 O modelo de análise sociológica do jogo tem a função de estudar as cadeias 

de interdependências funcionais, tais como: organização, estruturas e os processos. 

 Na teoria figuracional, a sociedade é formada por uma rede de 

interdependências e de relações sociais de poder, formando um tipo de configuração 

estruturada num processo competitivo. Se quatro pessoas se sentarem em torno de 

uma mesa e jogarem cartas, formam uma configuração. As suas ações são 

interdependentes.46 

 O jogo, a disputa, a competição nada mais é do que a luta constante entre 

pessoas pelo poder, sendo então fundamental para a análise das relações sociais. 

 Para fazer esta análise das relações sociais, Elias sugeriu diferentes modelos 

de jogo. Todos estes modelos de jogo se caracterizam por duas ou mais pessoas 

que medem suas forças. 

 O primeiro modelo de jogo é a competição primária sem regras, que 

“apresenta-se como um caso de fronteira. Nela, um dos lados tem como fim privar o 

outro, não só das suas funções sociais, como também da sua própria vida.”47 Ela é 

basicamente movida pelo instinto, reagindo de acordo com a ação do outro. 

  O segundo modelo, que já conta com regras, é o jogo de duas pessoas 

(instituições, organizações). Neste modelo, o potencial de poder determina o 
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47 Ibid., p.86 



 29 

decurso do jogo, sendo um processo aceitável de relação social. Podem existir duas 

situações neste modelo.  

 Na primeira um jogador é muito superior ao outro. O jogador que é superior 

tem poder sobre o outro, forçando o mais fraco a fazer certas jogadas. 

Curiosamente, o poder não é apenas do mais forte para o mais fraco. O mais fraco 

também exerce poder sobre o mais forte, pois os dois têm que se orientar a partir 

das jogadas anteriores de um e de outro. O controle nesta situação é mútuo. Este 

poder que o superior tem dá um controle do seu adversário, mas também sobre o 

decurso do jogo. 

 A outra situação é quando a diferença de força entre os dois participantes é 

menor. Nesta situação a dificuldade do participante que detêm maior força controlar 

o outro diminui drasticamente e a possibilidade do jogador com menos força 

controlar seu oponente aumenta substancialmente. 

  O terceiro modelo são os jogos de muitas pessoas a um só nível. Tem um 

limitado número de relações simultâneas independentes, cujas ações individuais são 

determinadas pela ação anterior e subsidia a futura. Este modelo é dinâmico e 

apresenta uma perspectiva evolutiva. Neste modelo podem existir quatro situações 

diferentes.  

 Na primeira um jogador está jogando com outros três indivíduos, sendo que 

este jogador é muito mais forte que seus adversários. Os jogadores mais fracos 

estão jogando isoladamente e a única relação que têm entre si é a de jogar contra 

um mesmo adversário que é mais forte que eles. Esta situação é muito semelhante 

à primeira situação do segundo modelo dos jogos. A diferença é que a superioridade 

do jogador que tem maior força pode diminuir com o aumento do número de 

adversários, todos independentes uns dos outros. 

 Outra situação se dá quando um jogador mais forte joga com vários 

adversários mais fracos simultaneamente. Se o grupo de adversários mais fracos se 

unir sem gerar problemas internos, a distribuição de poder pesará para o lado do 

grupo enfraquecendo o jogador mais forte. Entretanto, se o grupo de jogadores mais 

fracos tiver problemas internos, a balança do poder poderá pender para jogador 

mais forte. 

 A terceira situação ocorre quando a força do jogador que detém o poder 

diminui num jogo multipolar, comparada com a dos seus adversários. Então a 

possibilidade dele controlar as jogadas dos seus adversários e de controlar o curso 
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do jogo como tal mudam no mesmo sentido que na primeira situação, contanto que 

o grupo de adversários seja razoavelmente unido.48 

 Por último, temos como característica o jogo de dois grupos distintos, que 

jogam uns contra outros. Ambos têm possibilidades iguais de vencer, pois cada lado 

tem praticamente a mesma força. Como nenhum dos grupos consegue sobrepor-se 

ao outro, o jogo não é controlado por nenhum dos dois.  

 O quarto modelo é o dos jogos multipessoais a vários níveis. Este modelo 

exige um planejamento para uma série de jogadas, sendo que existe um limite de 

inter-relações na teia e que pode ocasionar incompreensão e descontrole do jogo 

denotando aspectos positivos e negativos de associações. 

 Ocorre um crescimento no número de participantes. A dificuldade de um 

jogador individual vir a ter uma representação do jogo é muito grande, levando-o a 

enfrentar problemas para realizar jogadas corretas. Devido a tais peculiaridades o 

jogo fica mais desorganizado, deteriorando seu funcionamento. O jogador individual 

procura aliar-se a quem possa ajudá-lo no decorrer do jogo para obter vantagens. 

 O quinto modelo é o dos modelos de jogo de dois níveis: tipo oligárquico. Este 

modelo decorre de uma pressão exercida pelo aumento de inter-relações e de 

potencial de poder. É uma desintegração interdependente, sendo que o confronto 

social se estabelece a nível secundário. O nível secundário é composto por 

funcionários especiais (representantes, advogados, delegados, etc.) que coordenam 

o jogo e que estão ligados ao primeiro escalão. A complexidade estabelecida nas 

relações inviabiliza interesses pessoais ou superioridade hierárquica, ocorrendo 

alianças e rivalidades nos diferentes níveis, ou seja, ações para fora e para dentro 

da teia. 

 O sexto e último é o dos modelos de jogo a dois níveis: tipo democrático 

crescentemente simplificado. Neste tipo de modelo há um aumento do potencial de 

poder das camadas inferiores. Ocorrem vigilância e precaução na manutenção do 

controle, podendo gerar conflitos e tensões entre jogadores através de uma 

dependência mútua,  

 

Neste modelo, pode parecer que, em condições semelhantes o jogador e o 
seu grupo controlam e orientam eles próprios todo o jogo. À medida que a 
distribuição de poderes se torna menos desigual e mais difusa, também é 
mais evidente que um jogador isolado ou uma posição do grupo, pouco 
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podem controlar e guiar o jogo. Na verdade, passa-se o contrário. Torna-se 
claro que o decurso do jogo – que é o produto de jogadas que se cruzam, 
efectuadas por um grande número de jogadores, entre os quais há uma 
diferença de poderes enfraquecida e tentando cada vez mais a enfraquecer 
– por sua vez determina a estrutura das jogadas individuais de cada 
jogador.49 

  

 A sensação que o jogador tem de “orientar ele próprio e todo o jogo” faz parte 

da inserção do jogador numa figuração. Por figuração Elias entende: “a teia de 

relações de indivíduos interdependentes que se encontram ligados entre si a vários 

níveis e de diversas maneiras”, sendo que o poder nesta teia de relações é uma 

propriedade fundamental. Para Cavichiolli50, “as configurações sociais são 

conseqüências de infinitas possibilidades de interações sociais, sendo o poder o 

elemento fundamental das figurações estabelecidas.” 

 Pode-se perceber que poder é um conceito largamente utilizado na descrição 

dos modelos de jogo. Poder é fruto de relações e, portanto, não é um fato posto e 

situado que pode ser isolado como uma coisa qualquer, mas é algo relacional, que 

faz parte das inter-relações humanas.51 Elias o descreve poder como:   

  

O conceito de poder, para Elias, vem revestido, invariavelmente, de um 
caráter representativo de desigualdade no processo de desenvolvimento 
das sociedades. A busca pelo equilíbrio de poder constitui-se em um 
elemento integral de todas as relações sociais, e como tal, apresenta-se de 
maneira bipolar ou, usualmente, multipolar. Resquício do ideário 
reducionista é a percepção de que poder é algo que possa ser detido de 
forma pessoal, individualizada. Ele é uma característica estrutural e 
funcional das relações humanas, o que, em última análise, torna o modelo 
do jogo e da competição um instrumento metodológico pertinente e 
compatível para o entendimento da sociedade.52    
  

  

 Os modelos demonstram a relação de poder existente nas inter-relações, que 

também pode ser classificada como “força relativa dos jogadores”. 

 

Os modelos demonstram de um modo simplificado o caráter racional do 
poder. Ao utilizarmos os modelos de jogos de competição para tornar 
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evidentes as configurações de poder, o conceito de relação de poder é aqui 
substituído pelo termo força relativa dos jogadores.53 

 
 O poder pode ser conseguido das mais diferentes formas, pois não existe 

apenas um tipo de poder, como se pode observar na citação de Gebara e Lucena: 

“É preciso considerar que o argumento básico elaborado pos Norbert Elias é que há 

diferentes fontes de poder, que ele é político, econômico, do conhecimento, etc., 

também se expressando de variadas formas”[...]54 

 Mas o poder não é somente um monopólio do estado, como define Elias:  

 

O equilíbrio de poder não se encontra unicamente na grande arena das 
relações entre os estados, onde é frequentemente espetacular, atraindo 
grande atenção. Constitui um elemento integral de todas as relações 
humanas.55 

  

 Então o poder é uma força inerente ao ser humano. Uns tem mais outros tem 

menos, mas todos têm poder, como se pode constatar nas palavras de Cavichiolli: 

 

Para Elias, o conceito de poder não pode ser pensado como algo que 
somente algumas pessoas possuem e do qual as demais estão totalmente 
desprovidas: nós dependemos dos outros, assim como os outros 
dependem de nós; obviamente existem discrepâncias nas relações de 
forças estabelecidas.56 

  

 Quanto ao termo “equilíbrio de poder”, cabe ressaltar que equilíbrio não é 

sinônimo de igualdade, mas sim de uma relação de poder entre indivíduos e fruto da 

interdependência, como relata Elias: “grandes ou pequenas diferenças de poder, o 

equilíbrio de poder está sempre presente onde quer que haja uma independência 

funcional entre pessoas.”57  

 A crítica que Elias faz com relação ao termo “poder” causa muita apreensão, 

pois ele acha que esta expressão é usada de forma arbitrária: 

 

Para muita gente o termo poder tem um aroma desagradável. Isto deve-se 
ao fato de, durante todo o processo de desenvolvimento das sociedades 
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humanas, o equilíbrio de poder ter sido extremamente desigual; pessoas 
ou grupos de pessoas com possibilidades relativamente grandes do acesso 
ao poder, exerciam habitualmente essas possibilidades em pleno, muitas 
vezes de um modo brutal e sem escrúpulos , tendo em vista os seus 
próprios fins.58 

  

 A partir do modelo do jogo competitivo, mais os conceitos da teoria de Pierre 

Bourdieu, pretende-se fazer uma análise das estruturas do basquetebol brasileiro 

que se encontra em disputa.  

 O quadro referencial formado pela Teoria dos Campos e as noções de 

habitus, campo e capital, e pela Teoria Figuracional com os modelos de jogo e a 

noção de poder, fazem com que o basquetebol brasileiro seja passível de análise 

através das teorias citadas acima, pois é um espaço de lutas e concorrência pela 

supremacia, formando um objeto teórico sobre o basquetebol brasileiro, como 

poderá se observar nas páginas que se seguem. 

 Como exemplo inicial, entrarei com alguns detalhes da disputa de poder: a 

batalha entre as entidades que regem o basquetebol brasileiro chegou até aos 

tribunais, iniciando uma luta judicial que envolveu não só essas estruturas como os 

agentes envolvidos no processo. 

 O basquetebol brasileiro tem estruturas distintas que ocupam posições sociais 

formando uma rede de interdependências que possuem um tipo de configuração 

baseada num processo competitivo. A luta constante pelo poder entre essas duas 

estruturas através dos jogos faz com que a relação social entre elas seja um farto 

campo de estudo. 

 A intenção é utilizar tais conceitos no último capítulo, no qual vou traçar uma 

relação entre a teoria, o material bibliográfico e empírico. 

 No próximo capítulo será feita uma contextualização das estruturas das ligas 

profissionais norte americana, italiana e espanhola, bem como da estrutura 

dominante do basquetebol brasileiro – CBB. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZANDO A NBA, A CBB E AS LIGAS  PROFISSIONAIS 
DA ITÁLIA E DA ESPANHA 
   

 

Neste capitulo será feita uma caracterização do basquetebol profissional norte 

americano, NBA, através de um resgate histórico, desde a sua origem, na metade 

do século passado, até os dias de hoje, descrevendo sua estrutura organizacional, 

esportiva e econômica e seu processo de internacionalização. 

 Também será feito um resgate histórico da CBB, instituição que rege o 

basquetebol brasileiro e administra a liga profissional de basquetebol brasileira, e 

que é reconhecida internacionalmente pela instituição que comanda o basquetebol 

internacional - FIBA59.  

Por fim, será feita uma caracterização das ligas profissionais italiana e 

espanhola, descrevendo como são organizadas atualmente, pois como foi citado na 

introdução desta pesquisa estou baseando-me apenas na pesquisa empírica. 

Através dessas caracterizações será possível analisar e avaliar a influência 

das ligas internacionais no basquetebol brasileiro e a tentativa de criação de uma 

liga profissional brasileira inspirada nas ligas internacionais citadas. 

 

2.1 - A NBA 

 

O basquetebol foi criado nos Estados Unidos, em 1891, por um canadense de 

30 anos chamado James Naismith, que era ao mesmo tempo estudante e professor 

na YMCA60 de Springfield, Massachusetts.  

Três elementos foram fundamentais para a criação do basquetebol: em 

primeiro lugar, o fato de os alunos da YMCA estarem precisando de uma atividade 

que pudesse ser realizada em local coberto, pois o inverno rigoroso da região não 

permitia que saíssem para jogar futebol americano ou baseball. Outro fator 

importante foi a necessidade de uma atividade que pudesse ser realizada por um 

grande número de pessoas ao mesmo tempo. Por último, era urgente motivar os 

alunos, que demonstravam pouco estímulo e já começavam a se rebelar contra os 

exercícios tradicionais das aulas de ginástica da época. 

                                              
59 Federação Internacional de Basquetebol 
60 Young Men Christian Association 
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 Apesar de ter sido criado para atender uma comunidade específica, o 

basquetebol foi difundido no país e no mundo. Inicialmente, era um jogo praticado 

apenas no leste dos Estados Unidos, mas ganhou popularidade e começou a de 

desenvolver nos YMCA, colégios e universidades de todo pais, especialmente em 

New York. Uma das razões é que o basquetebol oferecia uma ação muito rápida e 

contínua, que excitava jogadores e espectadores, vindo ao encontro do que 

constataram Elias e Dunning61 no sentido de que “nas sociedades industriais 

avançadas, as atividades de lazer constituem um enclave para o desencadear do 

comportamento moderadamente excitado em público.” Com a rápida popularização, 

começaram a surgir ligas universitárias e profissionais, culminando com a criação da 

NBA em 1949. No final do milênio passado, o basquetebol disputava com o futebol 

americano a preferência do público norte-americano e, atualmente, é o segundo 

esporte em número de praticantes no mundo, atrás apenas do futebol.62 

 

Basquetebol é jogado com fúria, ataque para defesa e de volta ao ataque 
em micro segundos, e as emoções nascidas desta ferocidade não podem 
ser escondidas; as emoções são cruas, e elas estão despidas para as 
câmeras. É, sem sombra de dúvida, o esporte que cresce mais rápido no 
mundo e a NBA tornou-se a assinatura deste crescimento; nas Olimpíadas, 
são as estrelas americanas da NBA, que os atletas de todo o mundo 
querem conhecer, tirar fotografias juntos e conseguir autógrafos. Nenhum 
outro esporte me parece, se doa tão brilhantemente para a era moderna, 
para uma audiência que tem todos os tipos de entretenimento competindo 
pela sua atenção limitada63 

 

Na primeira temporada, que aconteceu em 1949, a NBA era apenas um 

aglomerado de times de duas ligas distintas a BAA64 e a NBL65. O calendário desta 

primeira temporada dividiu os times em três diferentes divisões: Central (seis 

equipes), Oeste (seis equipes) e Leste (sete equipes). Devido a problemas de 

                                              
61 ELIAS, N.;DUNNING, E. A Busca da Excitação. Lisboa:Difel.p.103 
62 No original, “By the time the millennium was finished , basketaball was challenging football for the 
top spot in North America and had ascended to the No. 2 ranking behind soccer as the most popular 
team sport on the planet.” SHOULER, K.;RYAN, B.;SMITH, S.;KOPPETT, L.;BELLOTTI, B.. Total 
Basketball – The ultimate Basketball Encyclopedia. Wilmington: Sport Media Publishing, 2003. p. 
171, tradução Rolando Ferreira Junior  
63 No original, “Basketball is played in a fury, offense to defense and back to offense again in micro 
seconds, and the emotions born of that ferocity cannot be hidden; the emotions are raw, and they are 
naked to the camera. It is not surprisingly, the fastest growing sport  in the world and the NBA game 
has become the signature of that growth; at the Olympics, it is the American stars from the NBA that 
all the other world-class athletes want to meet, pose for candid photo shots with, and get autographs 
from. No other sport, it appears, lends itself so brillianty to the modern era, to an audience that has all 
kinds of entertainment competing for its ever more limited attention span.” VANCIL, M. The NBA at 
50. New jersey: Park Lane Press, 1996. p. 13-14, tradução Rolando Ferreira Junior. 
64 Basketball Association of America 
65 National Basketball League 
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deslocamento e de custo, especialmente porque os vôos comerciais não eram tão 

comuns e tão acessíveis, o calendário das equipes não podia ser tão balanceado e o 

resultado era um caos. As equipes da divisão Central jogavam contra as equipes da 

sua própria divisão seis vezes, mais seis contra as equipes da divisão do Leste e 

apenas duas vezes contra as equipes da divisão Oeste. A divisão do Leste seguia o 

mesmo padrão da divisão Central, mas a do Oeste jogava sete vezes contra as 

equipes da sua própria divisão e apenas duas vezes contra as equipes das outras 

divisões. As equipes que faziam parte da Divisão Central e Leste tinham agendado 

68 partidas agendadas, enquanto as da Oeste apenas 62. Mas não foi isso que 

ocorreu. Dez equipes no final da temporada haviam jogado 68 partidas enquanto 

quatro jogaram 64 e três disputaram apenas 62.66  

 Na segunda temporada, sete equipes desistiram de disputar a liga, sendo que 

uma retirou-se no meio da temporada após trinta e cinco partidas. Os times que 

restaram contrataram os melhores jogadores das equipes que desistiram, o que 

tornou a liga muito mais competitiva. Apenas duas divisões restaram: Leste e Oeste. 

A segunda temporada também foi marcada pela entrada de jogadores negros e pela 

criação do All Star Game (jogo das estrelas).67   

 Na temporada de 1953/1954, a liga contava com apenas nove equipes e 

enfrentou dois tipos de problemas. O primeiro associado à lentidão, pois as equipes 

que estavam à frente no marcador ficavam driblando e passando a bola sem tentar 

um arremesso em direção à cesta. O segundo problema dizia respeito às faltas, uma 

vez que, no final do jogo, toda falta cometida seria punida com um lance livre. Então, 

o time que queria a posse de bola fazia a falta porque, com isso, apenas concederia 

um ponto (se o atleta acertasse o lance livre), ao invés dos dois que o adversário 

poderia conseguir com o arremesso. No momento que a equipe que estava atrás no 

marcador recuperava a posse de bola, a outra equipe cometia a falta, para que o 

time fosse obrigado a ir para a linha de lance livre. A partida, que durante boa parte 

do tempo era bem movimentada, transformava-se num suplicio nos momentos finais, 

pois era só a bola entrar em jogo para uma falta ser cometida. Alguma coisa 

precisava ser feita para contornar estas duas situações e deixar o jogo mais atrativo. 

A resposta veio com duas modificações estratégicas que ajudaram a consolidar a 

                                              
66 Cf. SHOULER, K.;RYAN, B.;SMITH, S.;KOPPETT, L.;BELLOTTI, B. Total Basketball – The 
ultimate Basketball Encyclopedia. Wilmington: Sport Media Publishing, 2003. 
67 Ibid. 
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liga. A primeira providência foi limitar a posse de bola de cada time. Para isso eles 

dividiram o número de arremessos dados em um jogo pelo tempo de jogo, chegando 

a 24 segundos, que significavam 120 arremessos por jogo, 60 por time. Na 

temporada que havia terminado, cada time havia obtido uma média de 75 a 80 

arremessos por jogo. A bola teria que cruzar a linha que divide a quadra em 10 

segundos, (usualmente as equipes passavam em 2 ou 3 segundos). A duração 

média de uma jogada executada por um time, no ataque, era de 10 segundos. Como 

a NBA tinha uma média de 18 segundos por ataque, sem um limite de tempo, a 

marca de 24 segundos parecia racional. Então a regra foi adotada.68 

 A segunda resposta da NBA foi colocar um limite de faltas para cada equipe. 

Até aquele momento, a única regra que limitava as faltas era imposta aos jogadores: 

6 faltas e o jogador estaria fora do restante da partida. Agora, as faltas iriam contar 

para a equipe também, e cada uma poderia cometer apenas 6 faltas por quarto, 

sendo que toda a falta após o limite levaria a equipe que sofreu a falta a cobrar um 

lance livre para cada ponto válido pela cesta. Se a falta fosse cometida no ato do 

arremesso, o jogador que recebeu a falta teria três arremessos livres para converter 

dois.69 

Sendo assim, a falta extra era um preço muito alto a pagar, pois era quase 

certa a conversão dos dois pontos na linha de lance livre. Como não era mais 

necessário fazer a falta para ganhar a posse de bola - pois com a regra dos 24 

segundos a equipe não poderia mais ficar segurando a bola no ataque - era melhor 

tentar recuperar a bola com um arremesso errado após uma defesa forte do que dar 

dois pontos fáceis na linha do lance livre. 

 

O jogo que resultou era tão superior que, em retrospecto, todos que 
estavam preocupados tiveram que admitir que sem estas mudanças a liga 
teria morrido. A idéia básica repercutiu e logo foi confirmada pelo fato de 
que as regras amadoras internacionais (incluindo as olimpíadas e 
eventualmente regras dos jogos universitários) foram mudadas também. 70 

   

                                              
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 No original, “The game that resulted was so superior that, in retrospect, all concerned were soon 
willing to admit that without this change the league would have died. That the basic idea was sound 
was soon confirmed by the fact that international amateur rules (including the Olympics and eventually 
college rules) were changed accordingly. SHOULER, K.;RYAN, B.;SMITH, S.;KOPPETT, 
L.;BELLOTTI, B. Total Basketball – The ultimate Basketball Encyclop edia. Wilmington: Sport 
Media Publishing, 2003. p. 171, tradução Rolando Ferreira Junior. 
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Na temporada seguinte, 1955/1956, a NBA perdeu mais uma equipe, ficando 

apenas com oito. Só em 1961/1962 voltou a ter nove equipes e, em 1966/1967, dez. 

Os altos custos dificultaram a expansão e o aumento do número de times na liga. 

Outro fator que veio interferir no processo de crescimento foi a criação de outra liga 

chamada ABA.71 Esta liga era formada por equipes que não tinham condições de 

participar da NBA por motivos financeiros.  

 

A ABA tinha um grande estilo. A bola de basquetebol era selvagem, com 
patrióticas cores azul, branca e vermelha, como pensou George Mikan, o 
primeiro diretor da ABA. Os jogadores eram selvagens também, 
demonstrando movimentos diferentes, roupas extravagantes (as vezes 
ridículas) e uma má atitude (de uma maneira boa). Muitas estrelas da NBA 
jogaram primeiro na ABA – Julius Earving, Moses Malone, Connie Hawkins, 
Artis Gilmore, George Gervin e Dan Issel, só para citar os que cabem numa 
mão. 72 

 

 A ABA era bem diferente da NBA, a começar pelos aspectos técnicos. Os 

times eram adeptos do jogo de contra-ataque, o que tornava as partidas muito 

corridas. Também havia uma novidade que deixava o jogo mais aberto, fazendo os 

jogadores marcarem os arremessadores de longa distância, que era a linha de três 

pontos73. Como na NBA não existia a cesta que valia três pontos, o jogo era muito 

disputado perto da cesta, dentro do garrafão, impedindo quem o jogo se 

desenvolvesse. Outra diferença era que na ABA não existia o limite de faltas para os 

jogadores. Então, enquanto as estrelas da NBA eram forçadas a sair do jogo por 

causa das faltas, as estrelas da ABA podiam jogar até o final da partida. Na verdade, 

o basquetebol da ABA era mais divertido.74 Apesar disso tudo, a NBA ainda era a 

liga com a fama e a fortuna e podia anunciar ter cobertura da imprensa e atrair fãs, 

tanto que na temporada de 1967/1968 expandiu-se para doze equipes e em 

1968/1969 para quatorze equipes. Na temporada de 1970/1971, “Incentivada pela 

                                              
71 American Basketball Association 
72 No original “The ABA had major style. The basketball was wild, with patriotic red, white and blue 
colors, as thought of by George Mikan, the first ABA commissioner. The players were wild as well, 
showcasing cool moves, fashionable (often ridiculously so) clothes and a bad attitude (in a good way). 
Many NBA satrs first played in the ABA – Julius Earving, Moses Malone, Connie Hawkins, Artis 
Gilmore, George Gervin and Dan Issel, to name an impressive handful.” 
http://www.insidehoops.com/american-basketball-association.shtml, acessado em 03/04/2007, 
tradução Rolando Ferreira Junior. 
73 Linha de três pontos: linha a uma distancia de 7,25 metros da cesta (NBA) e 6,25 metros (FIBA) 
onde qualquer arremesso convertido atrás desta linha vale três pontos. 
74 www.insidehoops.com/american-basketball-association.shtml, acessado em 03/04/2007 
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economia nacional que estava estagnada e motivada a fechar para rival ABA 

quantos mercados fossem possíveis, a NBA fez outra rodada de expansão.”75   

O número de equipes subiu para dezessete. Na temporada de 1974/1975 

outro time surgiu na NBA elevando o número de equipes para dezoito. A ABA tinha 

dificuldades financeiras, o que significava limitação. Não obtinha a mesma cobertura 

da imprensa que era destinada a NBA e, dessa forma, não conseguia atrair o 

mesmo número de fãs e a atenção que de fato merecida, mesmo sendo competitiva, 

disputando jogos excitantes e contando com consagrados jogadores de 

basquetebol. A solução encontrada pela ABA foi a de fundir-se com a NBA. A fusão 

ocorreu em 1976, quando quatro equipes de sucesso (San Antonio Spurs, New York 

Nets, Denver Nuggets e Indiana Pacers) juntaram-se à NBA e a ABA fechou suas 

portas. Estas quatro equipes remanescentes da ABA tiveram que pagar três milhões 

de dólares para poderem ingressar na NBA. Formavam agora a liga vinte e duas 

equipes, assim distribuídas: a Conferência do Leste, na qual existiam as Divisões 

Atlântica, com cinco equipes, e a Central, com seis equipes, e a Conferência do 

Oeste com as Divisões do Meio-Oeste, com seis equipes, e a do Pacifico, com cinco 

equipes.76 

A NBA continuou expandindo-se dentro do território americano e hoje conta 

com trinta equipes, sendo que uma em Toronto, no Canadá, ainda divididas em duas 

Conferências, mas com três divisões em cada uma delas, sendo que cada divisão 

tem cinco equipes. Na Conferência Oeste temos a Divisão do Pacifico, a Divisão 

Noroeste e a Divisão Sudoeste. Na Conferência do Leste temos a Divisão do 

Atlântico, a Divisão Central e a Divisão Sudeste77, como se pode constatar no 

organograma da página 41. Estas equipes jogam entre si na temporada regular, que 

tem seu inicio no começo de novembro e vai até o meio de abril, num total de oitenta 

e dois jogos. Após a disputa da temporada regular começam os play-offs78, que são 

disputados, cada série, numa melhor de sete partidas. Os oito primeiros colocados 

                                              
75 No original “Undauted by a stagnant national economy and motivated to shut the rival ABA out of as 
many markets as possible, the NBA indulged in another round of expansion...” SHOULER, K.;RYAN, 
B.;SMITH, S.;KOPPETT, L.;BELLOTTI, B. Total Basketball – The ultimate Basketball 
Encyclopedia. Wilmington: Sport Media Publishing, 2003. p. 172, tradução Rolando Ferreira Junior. 
76 Cf. SHOULER, K.;RYAN, B.;SMITH, S.;KOPPETT, L.;BELLOTTI, B. Total Basketball – The 
ultimate Basketball Encyclopedia. Wilmington: Sport Media Publishing, 2003. 
77 Western Conference: Pacific Division, Northwest Division, Southwest Division. Eastern Conference: 
Atlantic Division, Central Division, Southeast Division. Tradução Rolando Ferreira Junior. 
78 Play-offs – traduzido para o nosso vocabulário, é o sistema de mata-mata, onde uma equipe joga 
contra a outra uma série de partidas (5 ou 7 partidas) para eleger um vencedor. 
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de cada Conferência continuam no campeonato, só que agora a equipe com o 

melhor recorde da temporada regular enfrentará a oitava equipe classificada. A 

segunda enfrentará a sétima, a terceira enfrentará a sexta e a quarta enfrentará a 

quinta. As equipes perdedoras sairão do campeonato e os play-offs continuam até 

uma equipe sagrar-se campeã de sua Conferência. As equipes campeãs de cada 

Conferência farão o play-off final para saber quem é o campeão da temporada. Para 

as equipes que chegam na final e jogam até junho, o número de partidas pode 

chegar a cento e dez.79  

Embora tenha obtido a dupla vitória de conseguir fechar as portas de sua rival 

e aumentar o número de equipes participantes, a NBA passava por sérios problemas 

na década de setenta.  

 

No final da década de 1970, a imagem da NBA ficou manchada por um 
grande problema envolvendo toda a liga por causa das drogas. Também 
existiam disputas trabalhistas. Como resultado a média de público estava 
caindo e as franquias estavam sendo desmoralizadas. O jogo que foi 
rotulado como “o esporte dos anos setenta” estava cambaleando. 80 

 

Os salários dos jogadores tornavam-se muito elevados. Para contornar a 

situação, a NBA usou das habilidades negociadoras de David Stern, na época 

conselheiro geral e hoje diretor executivo da liga. 

 

Como os salários dos jogadores estavam saindo do controle, a NBA 
chegou numa encruzilhada e O Sr. Stern, que também era conselheiro 
geral da liga, demonstrou suas habilidades como negociador. Ele agenciou 
um acordo entre os jogadores e os proprietários das equipes e 
institucionalizou o limite salarial, a qual impunha limites na folha de 
pagamento dos times. Ao mesmo tempo, ele criou novos rumos 
conseguindo que os proprietários assinassem um acordo coletivo comercial 
que dividia a renda com os jogadores. Isto foi a base de uma relação onde 
todos ganhavam que não tinha precedentes nos esportes. A liga que 
estava caminhando para a insolvência financeira, de repente estabilizou-se 
para um longo período. Incluindo os acordos financeiros também foram 
redigidas regras fortes sobre o uso de drogas que ajudaram a eliminar o 
problema. 81  

                                              
79 Cf . SHOULER, K.;RYAN, B.;SMITH, S.;KOPPETT, L.;BELLOTTI, B. Total Basketball – The 
ultimate Basketball Encyclopedia. Wilmington: Sport Media Publishing, 2003. 
80 No original “In the late 1970’s, the NBA image had become tarnished from a league-wide drug 
problem. There were also labor disputes. The result was sagging attendance and demoralized 
franchises. The game that had been touted as “the sport of the 1970’s” was staggering. Disponível 
em: http//www.strategy-business.com/press/16635507/17785, acessado em 03/04/2007, tradução 
Rolando Ferreira Junior. 
81 No original  “As player salaries soared out of control, the NBA, reached a crossroads and Mr. Stern, 
who had also served as the league’s general counsel, demonstrated his skills as a negotiator. He 
brokered a key agreement with the players and owners to institute a “salary cap”, which set limits on a 
team’s payroll. At the same time, he broke new ground by getting the owners to sign a collective-
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82 

  
 

 Em paralelo a tais providências, outro fator ajudou a NBA a se reerguer. Na 

temporada de 1979/1980, duas jovens estrelas do basquetebol universitário 

chegaram a NBA, Magic Johnson, em Los Angeles, e Larry Bird, em Boston, 

                                                                                                                                             
bargaining agreement that featured revenue sharing with the players. It was the basis for a win-win 
relationship that was unprecedented in sports. A league that was spiraling toward financial insolvency 
was suddenly stabilized for the long term. Included in the financial agreements were strongly worded 
drug policies that helped eliminate that problem as well.” Disponível em: http://strategy-
business.com/press/16635507/17785, acessado em 03/04/2007, tradução Rolando Ferreira Junior. 
82 Cf. www.nba.com, acessado em 12/03/2006, organograma organizado por Rolando Ferreira Junior 
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iniciando uma rivalidade que durou toda a década de 1980. Entre 1980 e 1989, 

todas as finais da NBA tinham um como finalista e em três ocasiões os dois se 

enfrentaram, conseguindo com isso que o a NBA voltasse a crescer. No final da 

década de 1980, outra jovem estrela universitária, de nome Michael Jordan, chegou 

à NBA. Michael Jordan aposentou-se em 2003 e é reconhecido como o melhor 

jogador de basquetebol de todos os tempos. Além da habilidade sem procedência, 

ele levou para a NBA uma marca que foi reconhecida mundialmente, transformando-

se no embaixador mundial do basquetebol e da liga.   

 

Para muitos, o multitalentoso, multidimensional Sr. Jordan veio para 
simbolizar a marca NBA e seus melhores atributos. Seu atleticismo fluente, 
bailarino se uniu a sua boa aparência e a seu talento impecável e elevou o 
Sr. Jordan bem mais longe do que o próprio basquetebol. Ele pode ser a 
celebridade mais reconhecida no planeta. 83 

 
 

 A nova onda de excitação que tomou conta da liga veio coincidir com o 

crescimento da televisão a cabo. 

 

O aparelho de televisão tornou-se uma fogueira eletrônica global e a 
transmissão de partidas de basquetebol notadamente também: rápido, 
ação contínua, com jogadores reconhecíveis – não escondidos por 
capacetes, bonés ou protetores – mostrando suas habilidades e um jogo 
esteticamente agradável. 84  

 
 

 Desde a sua criação, a liga passou por várias etapas e algumas crises, mas 

sempre teve a televisão como sua grande aliada. Desde a temporada de 1953/1954 

a NBA teve contratos com a televisão, onde recebeu por um período de tempo uma 

grande soma em dinheiro. Na primeira temporada em que os jogos foram 

televisionados pelo canal Dumont, a NBA recebeu 39 mil dólares por treze jogos. 

Após esta primeira experiência, os jogos foram deslocados para as redes nacionais. 

                                              
83 No original “For many, the multitalented, multidimensional Mr. Jordan has come to symbolize the 
NBA brand and its best attributes. His fluid, ballet-like athleticism coupled with his polished good looks 
and impeccable flair has elevated mr. Jordan far beyond basketball itself. He may be the most 
recognizable celebrity on the planet.” Disponível em: 
http://strategybusiness.com/press/16635507/17785, acessado em 03/04/2007, tradução Rolando 
Ferreira Junior. 
84No original “The television set had truly become a global electronic fireplace and basketball 
broadcast remarkably well: fast, nonstop action, with highly recognizable players – not hidden by 
helmets, caps or padding – showing off their skills in an esthetically pleasing game.” Disponível em: 
http://www.strategy-business.com/press/16635507/17785, acessado em 03/04/2007, tradução 
Rolando Ferreira Junior 
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A NBC85transmitiu os jogos no período entre 1954 até 1962, e ABC86 de 1962 até 

1973. As cifras pagas por estas duas redes de televisão são uma incógnita, uma vez 

que não existem registros. A partir de 1973, até 1990, a NBA teve um contrato com a 

rede CBS87, pelo qual recebeu no período a quantia de 386,9 milhões de dólares. 

Em seguida, a NBA voltou para a rede NBC de 1990 até 2002, recebendo 3,109 

bilhões de dólares. Atualmente, a NBA tem com a rede a ABC e a ESPN88 um 

contrato no valor de 2,4 bilhões de dólares que se estende até a temporada deste 

ano, 2008. Estes números referem-se apenas aos contratos com as televisões 

abertas. Desde 1979, com a implementação das redes de televisão a cabo, a NBA 

havia recebido 1, 619 bilhão de dólares até 2002, além de manter um contrato de 2,2 

bilhões de dólares89 com a rede de televisão a cabo TNT90 que se estende também 

até 2008. Os jogos da NBA são televisionados para algo em torno de 180 países e 

fizeram da liga um dos maiores exportadores da América91.   

Pode-se constatar que o basquetebol conseguiu uma grande expansão ao 

longo da sua trajetória desde a sua criação. Quando o Dr. James Naismith inventou 

o basquetebol ele não pensava no público. Para ele, o esporte teria um cunho 

recreativo que iria preencher a lacuna deixada pelas temporadas de futebol 

americano e basebol na YMCA, contudo,   

 

[...] o basquetebol ganhou popularidade muito rapidamente e expandiu-se 
bem além dos limitadas salas esportivas, movendo-se para outros locais, 
incluindo quadras cercadas por redes, salas de assembléias, clubes 
sociais, estádios e eventualmente para arenas maiores. Muitas destas 
arenas tradicionalmente recebiam outros eventos tais como circos, hóquei 
no gelo, box, rodeios, concertos musicais e hoje até futebol americano. 92  

 

                                              
85 National Broadcasting Company, rede de televisão norte americana  
86 American Broadcasting Company, rede de televisão norte americana 
87 Columbia Broadcasting System, rede de televisão norte americana 
88 Entertainment Sports Programming Network, rede norte americana de televisão a cabo, 
especializada em esportes, que possui canais no Brasil 
89 www.insidehoops.com, acessado em 01/04/2007. 
90 Turner Network Television, rede norte americana de televisão a cabo 
91 No original “[...] television broadcasts in some 180 countries, the NBA has already become one of 
America’s biggest exporters…” Disponível em: www.strategy-business.com/press/16635507/17785,  
acessado em 03/04/2007, tradução Rolando Ferreira Junior. 
92 No original “Basketball quickly gained in popularity and spread well beyond the confines of small 
gymnasiums, moving into other venues, including armories, meeting halls, social clubs, stadiums, and 
eventually into large arenas. Many of these arenas have traditionally housed other events, like 
circuses, ice hockey, boxing, rodeo, concerts, and, today, even football.” SHOULER, K.;RYAN, 
B.;SMITH, S.;KOPPETT, L.;BELLOTTI, B. Total Basketball – The ultimate Basketball 
Encyclopedia. Wilmington: Sport Media Publishing, 2003. p. 311, tradução Rolando Ferreira Junior.   
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As ligas profissionais começaram a aparecer e a popularidade aumentou, 

atraindo o público, quando as partidas de basquetebol foram transferidas para as 

arenas especialmente destinadas a espetáculos de circo, rodeios ou outros eventos 

esportivos, como o hóquei no gelo, que era muito popular na época.  

A NBA foi fundada por onze donos de arenas, sendo que dez deles eram 

proprietários de times de hóquei no gelo. A idéia era otimizar os investimentos, 

usando as arenas nas noites em que elas estavam vagas, sem eventos agendados.  

A capacidade da maioria das arenas variava de quatro mil a dez mil espectadores. 

Apenas três equipes possuíam arenas com capacidade superior a dezessete mil 

espectadores. Esses espaços, hoje em dia, não lembram em nada as antigas arenas 

do começo da NBA. Podemos citar como exemplo a arena da equipe de San 

Antonio. Fundada em outubro de 2002, com um custo de 186 milhões de dólares, 

ela é um complexo de entretenimento poliesportivo com capacidade para dezoito mil 

e quinhentas pessoas. Além da equipe de basquetebol da NBA, San Antonio Spurs, 

a arena é usada pelo San Antonio Livestock Exposition (rodeio), pela equipe da 

WNBA, San Antonio Silver Stars e pelo time de hóquei no gelo, San Antonio 

Rampage. Ela oferece ao público várias comodidades, como assentos estofados 

com suporte para bebidas, climatização de ambiente, lojas, restaurantes, centro de 

entretenimento, cinqüenta e quatro camarotes e um estacionamento para sete mil 

veículos.93 Podemos ter uma idéia do que isso representa com o relato do ex-

jogador da seleção brasileira e técnico de basquetebol Marcel de Sousa:  

 

[...] a NBA trata o esporte como um espetáculo, o cara que entra para 
assistir um jogo da NBA, ele gasta vinte dólares de ingresso e assiste lá de 
cima e gasta cem, eu já tive esta experiência, gastei dezoito dólares de 
ingresso para assistir lá no Madison Square Garden, para ver só os 
menininhos e ver o telão e gastei cento e vinte dólares em comida, 
bonezinho, camisetinha, chaveirinho, ainda ganhei uma toalhinha, mas é 
um espetáculo, e você vai lá e paga por aquele espetáculo.94 

 

 Mas a primeira arena que contou com todas essas comodidades, marcando o 

início de uma nova era sob esse aspecto, foi a arena da equipe do Detroit Pistons. 

 

Em 1987, o Palace of Auburn Hills tornou-se a nova casa do Detroit Pistons 
e iluminou uma nova era para a NBA (camarotes, assentos de associados, 
lojas, restaurantes, sistemas de som, placares com vídeo, times de dança, 

                                              
93 Cf. www.sportsvenue-technology.com/project_printable.asp?ProjectID=2278, acessado em 
01/04/2007 
94 Estrevista concedida em 26/09/2006, por Marcel de Sousa. 
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etc...) Até 2008, todos os trinta times da NBA vão jogar em arenas que 
foram inauguradas ou renovadas após 1987. 95  

 

As arenas das equipes da NBA têm capacidades que variam de dezessete mil 

e setenta e dois lugares (Sacramento Kings) até vinte e dois mil e setenta e seis 

lugares (Detroit Pistons). Na temporada de 2005/2006, a NBA atingiu um público 

recorde de 21 milhões, 595 mil e 804 espectadores, número que significou a 

ocupação de 91,4% da capacidade das arenas.96 Em relação a tais informações o 

diretor executivo da NBA, David Stern comenta: “Nosso recorde de púbico é mais 

uma evidencia da conexão extraordinária existente entre os jogadores e os fãs, e 

nós somos gratos pelo apoio e paixão dos nossos fãs pelo jogo.” 97 

A NBA conseguiu fazer do basquetebol um evento que vai além do jogo 

propriamente dito. As partidas disputadas nessas arenas multifuncionais são 

verdadeiros shows que contribuem para que o público tenha um entretenimento 

muito maior do que se estivesse apenas assistindo a uma partida de basquetebol. 

São inúmeras promoções envolvendo o público. A começar pelos cantores que 

estão em evidência e são convidados para cantar o Hino Nacional americano antes 

da partida. Ou o fã escolhido para anunciar os times e os jogadores que iniciarão a 

partida. Ou as dançarinas que se exibem durante os tempos pedidos pelas equipes. 

Ou as mascotes que ora enterram a bola na cesta com a ajuda de um trampolim, ora 

fazem acrobacias e interagem com o público. Ou as promoções no intervalo da 

partida. Ou os telões posicionados no centro da quadra que tanto podem mostrar as 

melhores jogadas quanto focalizar um fã que, assim, ganha seus quinze segundos 

de fama. Toda esta atividade pode ser comprovada pelo relato do jogador 

profissional de basquetebol da NBA, Anderson Varejão: 

 

[...] porque o americano gosta de ver show, não só o americano, todo 
mundo gosta de ver show, gosta de ir a um lugar pra ver um espetáculo e 
não só o jogo da NBA, como o show que eles fazem, que você conhece. É 

                                              
95 No original “In 1987, the palace of Auburn Hills opened as the new home of the Detroit Pistons and 
sparked a new era for the NBA (suits, club seating, stores, restaurants, sound systems, video 
scoreboards, dance teams, etc.). By 2008, all 30 NBA teams will be playing in arenas that were 
opened or renovated after 1987. Disponível em:  
http://hoopedia.nba.com/index.php/NBA_Arena_Infrastructure, acessado em 01/04/2007, tradução 
Rolando Ferreira Junior. 
96 Cf. www.inside hoops.com/attendance.shtml, acessado em 01/04/2007 
97 No original “Our attendance record is further evidence of the extraordinary connection that exists 
between players and fans, and we are thankful for our fans continued support and passion for the 
game.” Disponível em: http://www.insidehoops.com/attendance.shtml, acessado em 01/04/2007, 
tradução Rolando Ferreira Junior. 
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num show como o deles o tempo é uma coisa que não cansa. Quando o 
cara, pede tempo, outros personagens entram na quadra. Um menino que 
brinca com a bola, ou o mascote que faz alguma outra coisa, e isso atrai o 
público. 98 

 

 Além de todas as atividades realizadas durante os jogos, a NBA conseguiu 

fazer do show seu momento principal durante um fim de semana chamado de “All 

Star Weekend”99,  ocasião em que é disputado o “All Star Game”100. Esse fim de 

semana especial, disputado desde 1951, não se resume apenas ao jogo das 

estrelas. Na temporada de 2006/2007, o 56º. All Star Weekend foi realizado entre os 

dias 15 e 18 de fevereiro na cidade de Las Vegas. O evento teve transmissão ao 

vivo para sessenta e seis países, em quarenta e três idiomas diferentes. Duzentos e 

quinze países fizeram a cobertura do fim de semana. Os jogadores titulares que 

participam do jogo das estrelas são escolhidos por meio de votação do público. Os 

outros são escolhidos pelos técnicos de cada equipe. As duas conferências, Leste e 

Oeste, confrontam-se, sendo que o maior objetivo não é o resultado da partida, mas 

sim o entretenimento do público. As atividades do All-Star Weekend incluem: partida 

entre cadeirantes, partida entre celebridades, partida entre os calouros da NBA, 

estrelas do arremesso, competição de habilidades, torneio de arremesso de três 

pontos, torneio de enterradas e, encerrando o fim de semana, o jogo das estrelas.101  

 Atualmente, os times da NBA possuem jogadores de diferentes 

nacionalidades, que se destacaram em competições internacionais. Considerando-

se que cada equipe tem doze jogadores ativos em seu elenco, então podemos 

afirmar que seriam 360 jogadores, dos quais 83 são estrangeiros. Considerados 

supertimes de basquetebol, agregam tantos talentos porque têm como atrativo o alto 

ganho financeiro, dinheiro obtido de vários modos, tais como: direitos televisivos, 

venda de ingressos, venda de produtos licenciados, etc. Somente a televisão paga à 

NBA 760 milhões de dólares por ano, sendo que a NBA repassa a cada time 

aproximadamente 25,3 milhões de dólares.102 

Na temporada de 2006/2007, o salário mínimo para um jogador que estava no 

seu primeiro ano de contrato foi de 412,7 mil dólares. Um jogador veterano, que está 

                                              
98 Entrevista concedida em 20/09/2006, por Anderson Varejão. 
99 Fim de semana das estrelas 
100 Jogo das Estrelas 
101 NBA/WNBA Al-star Wheelchair Classic, NBA All-Star Celebrity Game, Rookie Challenge Game, 
Shooting Stars, Skills Challenge, Three-Point Shootout, Slam Dunk Contest e o All-Star Game. Cf.  
www.insidehopps.com, acessado em 10/03/2007 
102 Ibid 
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na liga há 10 anos ou mais, chega a ganhar 1,17 milhões de dólares103 por 

temporada, sendo que tais cifras aumentam todo ano. A lista de atletas mais bem 

pagos é encabeçada por Kevin Garnett, até o ano passado no Minnesota 

Timberwolves e agora no Boston Celtics. Antes da mudança, Garnett recebia  21 

milhões de dólares por ano. Um atleta estrangeiro aparece em décimo quinto lugar 

na lista dos que ganham mais. Trata-se do alemão Dirk Novwitzki, do Dallas 

Mavericks, que recebe 15,1 milhões de dólares por ano, o que faz dele o estrangeiro 

mais bem pago da liga. Entre os atletas brasileiros que atuam na NBA, os ganhos 

são os seguintes: Marcus Vínicius, do New Orleans Hornets,, recebe 412,75 mil 

dólares; Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, ganha 945,6 mil dólares; 

Leandro Barbosa, do Phoenix Suns, fatura 1,7 milhão de dólares; Rafael Araújo, do 

Utah Jazz, recebe 2,4 milhões de dólares, e Nenê Hilário, do Denver Nuggets, chega 

a 10 milhões de dólares.104 Então, além de estarem competindo contra jogadores 

considerados como os melhores do mundo, todos têm um retorno financeiro que não 

teriam em seus países de origem  praticando basquetebol. E a NBA não para por aí. 

Já existe uma lista com o nome de 50 jogadores escolhidos por equipes para fazer 

parte do seu elenco num futuro próximo. Sobre essa questão, o atual presidente da 

CBB, Gerazime Grego Bozikis, comenta:  

 

Você é contratado com um salário mínimo de quase 300 mil a 400 mil 
dólares por ano, para começar. O Nenê agora fez um contrato de 10 
milhões de dólares por ano. Então, esta visibilidade, esta fartura de 
dinheiro, realmente atrai qualquer um. Se hoje eu tivesse 50 anos menos 
eu iria me dedicar muito para tentar ir para a NBA. 105  

 

O atleta Alex Garcia, ex-jogador da NBA, também concorda com o motivo da 

ida dos jogadores estrangeiros para a NBA: “primeiro pela situação financeira que lá 

eles oferecem lá. Uma situação financeira muito boa. Jogando muito basquete, você 

pode conseguir um bom contrato, de cinco ou seis anos, que resolve a sua vida 

financeira...” 106  

Notadamente a NBA expandiu-se muito além das fronteiras norte-americanas. 

Existem algumas razões para este processo de internacionalização da NBA, que 

começou na olimpíada de Barcelona em 1992, quando a primeira equipe de atletas 

                                              
103 Ibid. 
104 www.hoopshype.com/salaries, acessado em 10/03/2007 
105 Entrevista concedida em 22/09/2006, por Gerazime Grego Bosikis. 
106 Entrevista concedida em 20/09/2006, por Alex Garcia. 
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profissionais da NBA pode participar dos jogos. A partir daquela ocasião, as equipes 

norte americanas vêm sendo representadas nas competições da FIBA por atletas 

oriundos da NBA. O presidente da CBB, Gerazime Grego Bozikis, definiu a presença 

dos atletas profissionais nas competições da FIBA como: 

 

[...] de um lado, a NBA abriu suas portas para o mundo todo, ajudando a 
popularizar mais o Basquetebol, pois os grandes ídolos começaram a 
participar das olimpíadas, mundiais. Ao mesmo tempo, a liga entendeu que 
era importante abrir suas as portas para os estrangeiros, de modo a atrair 
mais ídolos, e, assim, aumentando a capacidade de captação de recursos, 
receitas e público na NBA. 107 

 

Para Marcel de Sousa, ex-jogador da seleção brasileira, a expansão da NBA 

ocorreu por: 

 

O motivo que internacionalizou a NBA foi puramente econômico. 
Aconteceu que o tino comercial da NBA foi muito superior as restrições 
técnicas que impediam a liga de pegar jogadores de fora. Os executivos da 
NBA viram no mundo um grande jardim para a liga se expandir [...]108 

 
Para José Medalha, diretor-executivo da Nossa Liga de Basquetebol: 

 

[...] percebe-se que há um interesse da NBA em divulgar a sua marca, a 
sua razão de ser nos demais países, e uma das maneiras dessa 
divulgação é tentando fazer atletas de outros países ídolos da NBA. Isso 
pode não estar estabelecido como objetivo, mas indiretamente eu tenho 
certeza que sim. 109 

 
 Nas palavras do ex-técnico da seleção brasileira de basquetebol, Aluísio Elias 

Xavier Ferreira, o Lula, a expansão da NBA tem mais motivos:  

 

Eu acho que é a evolução do mundo, porque a NBA, como um grande 
negócio, precisa estar sempre em expansão. Ela atingiu, dentro dos 
Estados Unidos, uma saturação de mercado que ela precisa mais, e pra 
esse mais, ela precisava partir para outros países. Obviamente, foi 
expandindo seu mercado. Até o fato de contratar jogadores estrangeiros 
para a NBA nessa abertura de mercado, tem uma conotação de 
internacionalizar. A medida que você coloca um chinês jogando lá na NBA, 
você estará atraindo a atenção de bilhões de pessoas. No Brasil, na 
Argentina, na própria Europa, que tem um monte de jogador jogando lá, 
todos estes países passam a ter uma visão diferente da NBA. Então a NBA 
tornou-se mundial. 110  

 
  

                                              
107 Entrevista concedida em 22/09/2006, por Gerazime Grego Bozikis. 
108 Entrevista concedida em 26/09/2006, por Marcel de Sousa. 
109 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Medalha. 
110 Entrevista concedida em 21/09/2006, por Aluísio Elias Xavier Ferreira. 
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 Apesar de termos o ano de 1992 como o início da internacionalização da 

NBA, esse processo começou bem antes, quando equipes da liga começaram a 

fazer jogos de exibição no exterior. Em agosto de 1979, a equipe do Washington 

Wizards visitou a China e participou de dois jogos de exibição. A partir de 1987, um 

dos grandes parceiros econômicos da NBA, a rede de fast food McDonalds, 

começou a patrocinar um torneio chamado McDonalds Open, reunindo equipes 

internacionais e uma equipe da NBA.  Nos anos noventa a NBA fixou-se 

internacionalmente com a criação de escritórios internacionais, localizados na 

França, no Japão, na Tailândia, na China (dois escritórios, um em Pequim e outro 

em Xangai) e no México. No Brasil, quem cuida dos negócios da NBA é a empresa 

One Sports dirigida pelo senhor Marcos Caruso.  

 A liga norte-americana tem planos de entrada e de expansão em vários 

países, especialmente naqueles que têm atletas participando da liga. No Brasil, 

vários eventos são executados todos os anos pelos atletas brasileiros que divulgam 

o nome da liga. Como exemplo podemos citar o programa “Basketball without 

borders”111, que foi realizado no Rio de Janeiro, em junho de 2004. Os atletas 

Leandro Barbosa e Nenê Hilário, entre outros de outras nacionalidades, estiveram 

no Brasil pra promover competições esportivas e treinamentos, além ministrar 

seminários com temas como AIDS, drogas, educação e prevenção.  O evento foi 

realizado com a participação da FIBA, NBA e CBB. Outros eventos também estão 

em vias de se concretizar no Brasil, conforme cita o presidente da CBB: 

 

[...] nós já estamos trabalhando com a NBA para que, em 2008, depois da 
olimpíada, nós trazermos aqui uma equipe americana, provavelmente a 
equipe do Leandrinho, ou outra que tenha algum brasileiro. Eu diria para 
você que seria o Cleveland, ou o Phoenix, para jogar contra a Seleção 
Brasileira duas partidas, uma em São Paulo e outra aqui no Rio de Janeiro. 
Temos o apoio do nosso prefeito aqui, e vamos ter as arenas prontas. A do 
Ibirapuera depois do mundial e o ginásio arena poliesportivo de 
Jacarepaguá. Pretendemos usar esses equipamentos para trazer a NBA. 
Nós só não trouxemos antes por falta disto, não havia um lugar adequado. 
112  

  

 Além disso, a NBA, tem uma rede de parceiros e licenciados que a ajuda a se 

instalar na cultura local. No Brasil não foi possível conseguir o plano de entrada da 

NBA, pois ela proíbe seu representante de divulgar tais informações, mas vemos no 

                                              
111 Basquetebol sem fronteiras. Cf. www.nba.com/bwb/americas_040331.html, acessado em 
26/03/2007 
112 Entrevista concedida em 13/05/2007, por Marcos Caruso.  
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dia a dia o uso de artefatos com nomes de equipes da NBA, mostrando que existem 

companhias licenciadas para produzir e comercializar seus produtos. Algumas 

empresas licenciadas no Brasil são a EA sports, Warner, Lupo e GVD.  

  
A gente tem quase dezenove, não praticamente dezenove linhas de 
licenciamento presentes em dois mil e quinhentos pontos de venda, então 
porque a gente segmenta assim, dentro e fora da quadra. O que é dentro 
da quadra? É roupa, a bola, é a meia, o tênis, né, e fora da quadra é a volta 
à escola, é licenciamento de mochila, óculos, joguinhos eletrônicos da 
Eletronic Arts, vídeo da Warner, enfim e assim vai.113 

 

Como exemplo da estratégia de expansão da NBA pode-se citar o plano de 

marketing seguido na Grã Bretanha, através do organograma da página 51 que 

mostra a penetração na mídia, as iniciativas promocionais e as alianças 

corporativas, contando com a participação de empresas de diversos setores com o 

objetivo de atingir diferentes segmentos da economia inglesa. 

No Brasil a NBA vem conquistando seu espaço com a ajuda dos jogadores 

brasileiros que estão na liga e também com parcerias citadas anteriormente, além de 

outras iniciativas tomadas há muitos anos, notadamente na gestão do Professor 

Renato Brito Cunha na presidência da CBB. Em 1995, por exemplo, ele trouxe o 

atleta Magic Johnson para participar de um torneio de trincas: “eu trouxe o Magic 

Johnson aqui, ele só veio porque a NBA concordou. Você não sabe como é a 

estrutura da NBA. Eu tive que ir lá falar com o vice-presidente da NBA, contar com o 

apoio do pessoal.” 114 

Mas esse fenômeno não ocorre apenas no Brasil. Com sua estratégia de 

desenvolvimento global, a NBA está presente em vários países, conforme já foi 

reportado neste trabalho. Desde os jogos olímpicos de 1992 em Barcelona, quando 

levou pela primeira vez seu time de astros para disputar uma competição 

internacional, ela vem fixando sua marca e abrindo mercados. 

 

Assistindo de fora na década de 90, era difícil de dizer o que a NBA era. 
Era uma liga esportiva; uma comerciante global; uma companhia de 
relações públicas construindo uma marca global? Ou era um pouco de 
cada? Depois da olimpíada de Barcelona em 1992, quando milhões de 
estrangeiros foram hipnotizados pela arte de Magic Johnson, Michael 
Jordan e o resto do Dream Team, a NBA começou a fixar sua marca e as 

                                              
113 Ibid. 
114 Entrevista concedida em 24/09/2006, por Renato Brito Cunha 
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super estrelas que faziam parte deste universo, nas casas através do 
mundo. E de longe teve sucesso.115 

 

   116 

 
 
                                              
115 No original “watching from overseas in the 1990’s, it was often hard to tell just what the NBA was. 
Was it a sports league; a global merchandiser; a public relations company building a global brand? Or 
was it a bit of all three? After the 1992 Barcelona Olympics, when millions of non-Americans were 
hypnotized by the artistry of Magic Johnson, Michael Jordan and the rest of Dream Team, The NBA 
started to pushing to make its logo, and the superstars who populate its universe, household images 
worldwide. By and large, it has succeeded.” Disponível em: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D05E5DE1738F937A35750C0A9669... Acessado em 
03/04/2007, tradução Rolando Ferreira Junior. 
116 FALCOUS, M.; MAGUIRE, J. Making it local? National Basketball Association Expansion and 
English basketball Subcultures, in Sport and Corporate Nationalisms. SILK, M. L.; ANDREWS, D. 
L.; COLE, C. L., Oxford: Berg, 2005, p. 20. tradução Rolando Ferreira Junior 

Figura 2  
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2.2 – A CBB 

 

 

O basquetebol foi trazido para o Brasil em 1896, por August Shaw, um norte-

americano nascido na cidade de Clayville, região de Nova York. Ele veio ao Brasil 

para lecionar no tradicional Mackenzie College, em São Paulo. Na bagagem, trouxe 

uma bola de basquetebol. 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. Shaw viveu no Brasil até 1914 e teve a chance de 

acompanhar a difusão do basquete no país. Faleceu em 1939, nos Estados 

Unidos.117  

A aceitação nacional do novo esporte veio através do Professor Oscar 

Thompson, na Escola Nacional de São Paulo, e de Henry J. Sims, então diretor de 

Educação Física da Associação Cristã de Moços (ACM), do Rio de Janeiro. Em 

1912, no ginásio da rua da Quitanda nº 47, no centro do Rio de Janeiro, 

aconteceram os primeiros torneios de basquetebol. Em 1913, quando da visita da 

seleção chilena de futebol a convite do América Futebol Clube, seus integrantes, 

membros da ACM de Santiago, passaram a freqüentar o ginásio da rua da Quitanda. 

Henry Sims convenceu os dirigentes do América a introduzir o basquete no clube da 

Rua Campos Salles, no bairro da Tijuca. Para animá-los, arranjou um jogo contra os 

chilenos oferecendo uma equipe da ACM que jogou com o uniforme do América e 

que triunfou com o curioso placar de 5 a 4. O plano vingou e o América foi o primeiro 

clube carioca a adotar o basquete.118 

As primeiras regras em português foram traduzidas em 1915. Naquele ano, a 

ACM realizou o primeiro torneio da América do Sul, com a participação de seis 

equipes. O sucesso foi tão grande que a Liga Metropolitana de Sports Athléticos, 

responsável pelos esportes terrestres no Rio de Janeiro, resolveu adotar o basquete 

                                              
117 www.cbb.com.br, acessado em 05/06/2006 
118 Ibid. 
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em 1916. O primeiro campeonato oficializado pela Liga foi em 1919, com a vitória do 

Flamengo. Em 1922 foi convocada pela primeira vez a seleção brasileira, quando da 

comemoração do Centenário do Brasil nos Jogos Latino-Americanos, um torneio 

continental, em dois turnos, entre as seleções do Brasil, Argentina e Uruguai. O 

Brasil sagrou-se campeão, sob a direção de Fred Brown. Em 1930, com a 

participação do Brasil, foi realizado em Montevidéu o primeiro Campeonato Sul-

Americano de Basquete. Em 1933 houve uma cisão no esporte nacional, quando os 

clubes que adotaram o profissionalismo do futebol criaram entidades especializadas 

dos vários desportos. Nasceu assim a Federação Brasileira de Basketball, fundada 

em 25 de dezembro de 1933, no Rio de Janeiro. Em assembléia de 26 de dezembro 

de 1941, passou ao nome atual, Confederação Brasileira de Basketball. Tendo a 

confederação como regente o basquetebol brasileiro tornou-se o maior ganhador 

das competições sul americanas, tanto no feminino quanto no masculino. Foram 20 

conquistas para as mulheres e 16 para os homens119. 

A CBB, por definição é uma instituição sem fins lucrativos. A instituição, 

tornou-se tão complexa que possui vários cargos diretivos, executivos, judiciários, 

financeiros e de mídia, relacionados da seguinte maneira: presidente, vice-

presidente de relações exteriores, vice-presidente de eventos, vice-presidentes 

regionais, secretário geral, superintendente técnico, assessor jurídico, assessor da 

presidência, assessoria de imprensa, conselho fiscal, superior tribunal de justiça 

desportiva, comissão disciplinar nacional e procuradoria de justiça desportiva. 

Existem também federações estaduais de basquetebol, cada uma com o seu 

campeonato, que são subordinadas a ela. Hoje a CBB é presidida pelo senhor 

Gerazime Grego Bosikis que define seu cargo do seguinte modo: 

 

Administrar o basquete brasileiro, que é composto por vinte e sete 
federações estaduais, tendo que olhar desde as categorias de base até as 
categorias principais e até os nossos masters120 em determinado momento, 
que é o futuro de todos nós. É um trabalho de desenvolver o basquetebol, 
é um trabalho que você tem que ter uma atenção muito grande para todo o 
Brasil e é um trabalho que requer uma dedicação exclusiva e uma grande 
equipe que hoje é a CBB, para que você possa trabalhar. 121 

 

O basquetebol brasileiro obteve excelentes resultados internacionais no 

passado, tanto na categoria masculina quanto na feminina, tais como três medalhas 
                                              
119 www.cbb.com.br, acessado em 05/06/2006 
120 Veteranos 
121 Entrevista concedida em 22/09/2006, por Gerazime Grego Bosikis. 



 54 

de bronze nas olimpíadas de 1948, 1960 e 1964, duas medalhas de ouro nos 

campeonatos mundiais de 1959 e 1963, todas no masculino. No feminino, uma 

medalha de bronze na olimpíada de 1996 e uma medalha de ouro no mundial de 

1994. Também foi a primeira seleção a derrotar a equipe americana dentro dos 

Estados Unidos, na cidade de Indianápolis, sagrando-se campeã dos Jogos Pan-

americanos de 1987. No momento, porém, a seleção brasileira vem atravessando 

uma fase de transição, na qual não mostra resultados compatíveis com seu 

passado, a ponto de não conseguir sequer a classificação para os dois últimos jogos 

olímpicos e, inclusive, amargar uma décima nona colocação no mundial da Grécia 

em 2006, a pior colocação da história do basquetebol masculino em todos os 

tempos. Conforme Marcel de Sousa, os maus resultados obtidos pela seleção 

nacional em competições internacionais afetam o desenvolvimento do basquetebol 

brasileiro desde a sua base. 

 

[...] não pegamos nenhuma classificação de destaque mundial. E 
olimpíada, nós não fomos a duas, então você não pode pretender que um 
moleque de dez a doze anos queira jogar basquete com tanta propaganda 
que nós temos no futebol, no vôlei, o cara que tem 1,90 hoje, com treze 
anos de idade, ele vai primeiro jogar vôlei, se não acontecer nada com ele 
no vôlei ele vai jogar basquete. Hoje peneira de basquete, o grandão 
também é gordão (o lentão), o resto é só baixinho, isso é o que acontecia 
antigamente na peneira do vôlei, você faz uma peneira e só vem grandão 
gordão e baixinho, tem baixinho ótimo, mas você não pode montar um time 
com doze baixinhos, baixinho tem que ser excepcional, tem que ser super 
rápido, porque todo mundo quer jogar vôlei, todo mundo quer jogar futebol. 
Por que? Porque ganha, aparece na televisão, e também não é verdade 
que o jogador de basquete brasileiro é ruim , porque tem jogador na NBA, 
tem jogador na Europa, o que nós temos aqui também, só que nós não 
temos sucesso em competições internacionais.122 

 
 

Para tentar reverter tal situação a CBB procura fazer um trabalho de 

massificação do basquetebol, mas depende de ajuda externa. Ou seja, precisa de 

parceiros porque não pode contar apenas com seus próprios recursos. De acordo 

com Renato Brito Cunha, a CBB é uma entidade privada sem fins lucrativos, 

totalmente diferente da NBA, que é uma entidade privada com fins lucrativos. Os 

recursos necessários para a manutenção, planejamento e execução de eventos da 

                                              
122 Entrevista concedida em 26/09/2006, por Marcel de Sousa. 
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CBB dependem de patrocínios e de recursos federais, como os oriundos da Lei 

Agnelo Piva123, como podemos constatar no depoimento do presidente da CBB 

 
 

Entendemos que hoje, há alguns anos, com a Lei Agnelo Piva nós já temos 
um suporte que nos dá uma certa condição de começar a planejar, planejar 
é muito fácil, executar que é o problema, e você tem que ter recursos e 
também o basquetebol nos últimos quatro anos com o apoio da 
Eletrobrás124 que acreditou no basquetebol, numa hora que o basquetebol 
estava, digamos em ação, em baixa, querendo subir, ela acreditou, 
comprou a ação no momento oportuno e temos desenvolvido muito este 
trabalho, então com os recursos que temos do Agnelo Piva e dos recursos 
da Eletrobrás podemos fazer um planejamento, tanto da CBB como dar 
apoio as vinte e sete federações, entendemos ainda que o governo federal 
tem sido muito forte no esporte, tem ajudado através desta lei e através do 
ministério dos esportes, e através da lei Agnelo Piva que é através do 
COB125 mas, ainda temos a esperança que esta nova lei de incentivo fiscal 
venha coroar este trabalho para dar oportunidade ao investidor privado que 
não basta hoje só a publicidade na camisa, a publicidade estática na 
televisão, tem que ter isto e tem que ter mais incentivos fiscais e que vão 
ser puxados por esta lei, então nós estamos no bom caminho, acho que o 
governo esta vendo isso, ainda temos dificuldades, mas estamos muito 
melhor do que anos atrás. 126 

 

A CBB, então, gerencia e organiza os campeonatos brasileiros de todas as 

categorias do basquetebol, tais como infanto juvenil, juvenil e adulto, só para citar 

algumas. Também responde por todas as seleções brasileiras masculinas e 

femininas. Apesar de ser a grande gestora do basquetebol brasileiro, ela não tem 

grande influência na formação de atletas. Os atletas que antigamente eram 

formados em sua grande maioria nas escolas, agora são formados em grande parte 

nos clubes.  São os clubes, então, os principais agentes desse processo. Toda a 

base do basquetebol brasileiro de competição está concentrada em clubes que 

fazem ou faziam a massificação do esporte.  Diferentemente do basquetebol 

americano, isto é, toda a base de jogadores vem de uma estrutura escolar, como 

                                              
123 Sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 16 de julho de 2001, a Lei nº 10.264 
- conhecida como Lei Agnelo/Piva por causa do nome de dois de seus autores, o então Senador 
Pedro Piva (PSDB-SP) e o então Deputado Federal e ex-Ministro do Esporte Agnelo Queiroz (PC do 
B-DF) - estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do país sejam 
repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). Do total 
de recursos repassados, 85% são destinados ao COB e 15%, ao CPB. Do montante destinado ao 
Comitê Olímpico Brasileiro, 10% deverão ser investidos no esporte escolar e 5%, no esporte 
universitário.Em agosto de 2001, o COB criou o "Fundo Olímpico", a partir do qual as verbas oriundas 
da Lei Agnelo/Piva são distribuídas às Confederações Brasileiras Olímpicas conforme rigorosos 
critérios técnicos. Disponível em: www.cob.org.br/site/sobre_cob/lei_piva.asp, acessado em 
03/04/2007 
124 Patrocinadora oficial da CBB 
125 Comitê Olímpico Brasileiro 
126 Entrevista concedida em 22/09/2006, por Gerazime Grego Bosikis. 
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afirma o técnico de basquetebol e comentarista da ESPN, José Roberto Lux: “o 

basquete norte americano há cem anos ele começa na escola, ele vai para o High 

School, ele passa para a universidade e vai para a NBA, é o trajeto, não o basquete, 

todo o esporte americano é baseado nisso.”127 

Mas, de acordo com Renato Brito Cunha, esta realidade brasileira não serve 

mais para o basquetebol, pois os clubes estão falidos e necessitam de patrocínio 

para sobreviver. 

 

Olha, a estrutura do basquetebol brasileiro é pra fanáticos, sabe por quê? 
Você está lembrado que os clubes do início, quando foram traçados, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Ginástica, Remo, quando 
criaram estes clubes, estes clubes vem da comunidade, começaram lá os 
associados, e eles criaram então suas equipes nas federações que foram 
criadas, então o dinheiro dos associados dava pra fazer os clubes, os 
infantis, juvenis e adultos nestes campeonatos, e os clubes tiveram um 
ascensão muito grande, que o clube era um local onde teve um 
desenvolvimento social e cultural dentro da comunidade, não só de festas, 
reuniões como de esporte, inclusive, criaram grandes instalações com 
ajuda do governo que cedeu uma quantidade bem grande de terrenos para 
que fossem construídas instalações esportivas. Então estes clubes vieram, 
tiveram o apogeu, e o mundo vem desenvolvendo um sistema econômico 
onde dava margem a isso. As modificações na economia no mundo que 
afeta o Brasil, chegou aqui a tal ponto que a vida se tornou mais difícil. Os 
clubes foram aos poucos convivendo com grandes dificuldades, chegou até 
a destituir os times de futebol. Já tem clube entregando a sede porque não 
tem dinheiro para pagar. Todos os clubes do Brasil devem INSS ao 
governo, e devem uma série de multas e coisas porque não pagam as 
dívidas. Então o clube, o associado, o clube que tinha sessenta mil 
associados hoje não tem nem três mil. Então este esporte dentro do clube 
não carece mais. Então o que aconteceu? Tinha que vir um patrocínio para 
poder pagar, para poder fazer o jogador, participar. Esta fase de transição 
foi difícil porque as instituições financeiras, comerciais não tinha muita, o 
esporte não tem muita credibilidade. Lembra como o futebol, como é que ta 
o futebol. Então por que a estrutura está errada, qual era a base do 
basquete no Brasil? Era os clubes, com infantil e juvenil. E hoje? São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos eles que têm um pouquinho mais 
fazem. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste não existe, sabe por quê? 
Porque agora são os colégios, as federações vão lá e pegam os garotos 
dos colégios. Então a estrutura está errada porque não tem uma base, por 
quê? Porque tinha que ser criado no Brasil um sistema de basquetebol 
escolar em todo território nacional, isto poderia ser criado através do 
governo e depois poderia ter até patrocínio. Se você criasse isso no pais, 
você tem uma base, não é possível fazer por exemplo, olha o voleibol, 
como é que o voleibol prepara os seus atletas? É um direto para procurar 
os atletas, pega aqueles, eles pegam o que?  Pegam trinta, quarenta, nós 
podíamos estar pegando quatro mil, quatro mil de basquete, quatro mil de 
vôlei, quatro mil de natação, de atletismo. Então a estrutura é falha porque 
não tem base e a base no clube acabou, mas acabou! Se você for aos 
clubes você vai ver a dificuldade que eles têm. Tem clube no Norte que tem 
dificuldade de pagar a conta de água, luz e telefone. Então fica muito difícil 
fazer esporte. Alguns, alguma mente ai brilhante tinha que ir ao MEC 
explicar a eles que eles tinham que criar. Por quê? Porque as federações 

                                              
127 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Roberto Lux. 
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são ociosas. As federações não têm nada, não tem nada pra fazer porque 
não tem clube, no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste, e no Sul diminuiu! 
Então o governo poderia através da secretaria de educação e as 
federações, criar este esporte pra, fazer a parte organizacional, e investir 
na juventude para tirar essas crianças, para tirar da rua. As pegadas de 
automóveis, as drogas e de outras atividades, você sabe. Qual é a 
atividade do jovem hoje? Diga! Não tem opção, né, é falha a estrutura 
porque acabou, o clube deu, não tem mais. O Brasil tem os discípulos do 
[...]. Eu tava falando do voleibol, agora estamos falando do processo direto. 
Você vê agora tem que ter um centro, tem que pegar os garotos ir lá para 
treinar, preparar. É uma coisa assim muito artificial na minha opinião. Tinha 
que ter um processo natural que já que não tem um clube tem que ter 
escola e, aos poucos, se você introduzir a escola, dentro de dez anos o 
Brasil seria uma potência mundial. 128 

 
 

 Além de a estrutura clubística estar em colapso, José Medalha ressalta que a 

falta de profissionalismo dos dirigentes e dos atletas influi na estrutura 

organizacional de nosso basquetebol. 

 

O basquetebol brasileiro está atrasado em termos organizacionais, nós 
temos aproximadamente de trinta a cinqüenta anos, sem dúvida. Porque 
nós ainda dependemos de uma estrutura de clubes, esses clubes eles 
tiveram já o seu valor mas eles são clubes, boa parte de clubes sociais 
onde não há profissionalização dos dirigentes e consequentemente não há 
uma estrutura organizacional compatível com a realidade do basquetebol 
mundial. Nós não temos, nós temos atletas semi- profissionais, do ponto de 
vista de recursos nós podemos dizer que eles são profissionais, mas do 
ponto de vista legal não são, não existe contrato de trabalho para que 
aqueles atletas possam evidentemente fazer valer os seus direitos como 
também não existe cobrança da parte de clube mesmo porque não há uma 
estrutura profissional neste sentido. 129 

 

Apesar de muitas pessoas ligadas ao basquetebol concordarem com as 

opiniões de Renato Brito Cunha e José Medalha, a CBB, na figura de seu 

presidente, Gerazime Grego Bosikis, ainda aposta nos clubes e tem um sentimento 

de lealdade quanto a esta questão. A CBB também está implantando um projeto de 

massificação do basquetebol no Brasil que é chamado de “Basquete do Futuro”130, 

levando um programa de basquetebol feito pelos técnicos das seleções brasileiras 

de basquetebol a escolas e comunidades mais carentes. Mas este programa não 

depende só da CBB, que precisa de apoio de entidades federais e estaduais poder 

levar o projeto adiante. 

 

                                              
128 Entrevista concedida em 24/09/2006, por Renato Brito Cunha. 
129 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Medalha. 
130 De acordo com José Medalha o projeto “Basquete do Futuro” não foi posto em prática. 



 58 

O clube é tradicional no nosso país, já me inspiraram muitas vezes e 
tentaram fazer que nós tivéssemos que fazer aqui como na NBA, os Delfins 
do Rio, os Búfalos de Franca, você já ouviu esta conversa, como eu vou 
acabar com o Flamengo, com o Palmeiras, com Franca, não existe isso 
entendeu? O clube é o clube. Em tão, o que eu penso? Você tem que 
continuar dando força aos clubes, incentivando os clubes e o governo 
também tem que fazer isso incentivar que o clube mantenha suas 
escolinhas, mantenha suas equipes de base e que possa ter um 
investimento através de parcerias com empresas privadas para fazer uma 
equipe adulta para disputar os campeonatos que dão visibilidade, mas tem 
que ter a base, que é o clube, agora isso é muito pouco porque nenhuma 
entidade nacional seja do basquete, do vôlei ou atletismo não tem força de 
criar de mais clubes, ultimamente temos perdido clubes, por questões que 
nós não vamos discutir aqui, acontece no futebol, na economia, etc. etc. 
Então a Confederação brasileira, nenhuma outra Confederação tem força 
de evitar que um clube feche suas portas ou que criem outros clubes 
apesar do trabalho que temos feito, então aí eu entendo que o trabalho de 
massificação tem que vir das escolas, porque temos que fazer que o 
basquetebol seja jogado na escola, no horário da educação física, mas 
também as Confederações e as Federações não podem esperar somente 
que o governo faça as coisas, ou as escolas públicas ou particulares, nós 
temos um programa que é o nosso centro de basquetebol integrado que 
nós chamamos “basquete do futuro”, onde nós levamos às escolas, 
levamos às comunidades mais carentes, escolinha de basquetebol, 
levando professores qualificados, com programas feitos pelos técnicos da 
seleção brasileira, tentando massificar o basquetebol nestas regiões 
principalmente mais carentes e onde não há clubes próximos e também 
não há recursos para que você possa freqüentar o clube. Então eu penso 
que este trabalho entre a CBB que as Federações e as escolas fazendo 
realmente na parte da educação física, basquetebol e outros esportes, não 
vamos ser egoístas, gostaria que todos fossem grandes iguais a você e 
que todos fossem talentosos como o Leandrinho, mas tem outros esportes, 
então eu acho que com as escolas tendo uma base, depois as Federações 
e os clubes, nós temos uma pirâmide formada para depois nós podermos 
ter a elite para formar as grandes seleções. Então nós temos um modelo 
que ainda não está definida, falta esta definição ainda, mas o governo já 
está olhando isso e nós estamos seguindo este trabalho, que é um trabalho 
conjunto, é um trabalho que vem de cima para baixo e que passa de 
governo federal, estadual, confederações, federações, comitê olímpico e 
termina nas comunidades mais carentes no nosso centro de basquete 
integrado, nosso basquete do futuro, que já está crescendo e já está 
trazendo frutos. 131 

 
 

Apesar de tantas dificuldades enfrentadas pelos clubes, as equipes que 

participam do CNBM132 ainda são, na sua grande maioria, formadas por clubes que 

contam com patrocínios de empresas, pois a CBB e as federações não admitem que 

empresas filiem-se às suas instituições. Formam o restante das equipes 

participantes os times que têm um proprietário, diferentemente da NBA onde todas 

as equipes possuem um dono, como destaca Marcel de Sousa: 

 

                                              
131 Entrevista concedida em 22/09/2006, por Gerazime Grego Bozikis. 
132 Campeonato Nacional de Basquete Masculino 
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[...] é que no basquete brasileiro a estrutura ainda está nas mãos dos 
clubes e na NBA está nas mãos de empresários, o cara não é dono do 
clube, aqui no Brasil tem que ter um clube, se bem que já existem donos de 
equipe, no caso do COC, no caso do Universo, que eles são donos do 
time, o caso daquele ginásio o Bradesco que é dono do time do basquete 
feminino, normalmente é um clube que tem um patrocinador que está 
ligado a CBB, a CBB não admite, ou a Federação Paulista não admite 
empresa filiada, existe clube filiado, então você tem que se filiar como 
clube, às vezes a própria empresa tem o seu clube.133 

 
 

  Mesmo assim, com uma estrutura difícil e com poucos recursos, a CBB vem 

conseguindo realizar campeonatos brasileiros adultos masculinos desde 1965. No 

início, o CNBM era chamado de Taça Brasil de Basquetebol, e com esse nome foi 

realizado de 1965 até 1989. Torneios nacionais como aqueles não eram nada 

parecidos com os atuais. Naquela época, eram disputados em fases de classificação 

que contavam com quatro equipes durante fins de semana. As equipes disputavam 

os quadrangulares em diferentes cidades brasileiras, dependendo sempre de 

alguma equipe querer patrocinar o evento, classificando apenas dois times por 

etapa, até chegar à fase final, da qual sairia o campeão brasileiro. De 1990 em 

diante, com a chegada de Renato Brito Cunha à presidência, o campeonato foi 

alterado, mudando seu nome para Liga Nacional de Basquetebol. O torneio 

começou a ser disputado em turno e returno e a fase final no sistema de play-off em 

melhor de três partidas. As semifinais e finais passaram a ser disputadas em melhor 

de cinco partidas, esquema muito semelhante ao da NBA. Isto só foi possível porque 

o presidente da CBB na época, Renato Brito Cunha, conseguiu um patrocínio com a 

TV Globo de oito milhões de dólares por quatro anos. 

 

É 1989. Eu fui numa reunião no Monte Líbano das dez da manhã às seis 
da tarde resolver esta liga, e aí, com calma eu vim trazendo até que 
chegamos a um campeonato muito bom, mais era inclusive, para você ter 
idéia da importância deste campeonato, a globo fez um contrato com a 
CBB de quatro anos de oito milhões de dólares. 134 

 

 Contudo, realizar um campeonato bem sucedido não era a única motivação 

do presidente em exercício. Ele buscava, também, dar melhores condições aos 

atletas e aos clubes praticantes de basquetebol.  

 

Assumi a confederação, procurei justamente respeitar estes princípios 
básicos do comportamento da vida e desta associação entre a 

                                              
133 Entrevista concedida em 26/09/2006, por Marcel de Sousa. 
134 Entrevista concedida em 24/09/2006, por Renato Brito Cunha. 
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confederação e os jogadores e procurei dar um sentido bem social a este 
aspecto aonde os jogadores eram prestigiados, e consegui ótimos 
patrocínios [...] 
[...] quando eu consegui este contrato eu pagava passagem de avião, 
hospedagem, pagava [...], então o clube tinha só a despesa dele, pra tudo, 
se permanecesse, se viajasse, tudo era pago, cheguei um ano a fazer tudo 
de avião. Depois começou a ficar difícil porque aumentou o número, mas 
mesmo assim. Agora o pagamento não tem que vir do dinheiro da 
confederação. A confederação tem que naturalmente ver o que ela precisa 
e o resto ela tem que distribuir pros clubes, pra poder ajudar porque não vai 
resolver o problema. 135 

 
 

 Sendo assim, o campeonato brasileiro de basquetebol atingiu uma 

organização que agrada a alguns e, para outros, deixa muito a desejar. José 

Roberto Lux é um dos que defendem o campeonato, apesar de saber que existe 

muita coisa a ser melhorada. 

 

Por incrível que pareça nós temos um campeonato brasileiro bem 
organizado, já vem há muito tempo fazendo o mesmo padrão, o que nós 
não temos é o que eu falei antes, sensibilidade dos dirigentes para 
encontrarem os problemas que existem, na maneira de divulgar mais, na 
maneira de fazer mais, eu acho que nós temos um campeonato que corre 
bem mas só que falta essa parte, essa parte de mais sensibilidade, de 
distribuir um pouquinho mais o campeonato. 136 

 

 Já o ex-assistente técnico da Seleção brasileira de basquetebol e técnico da 

equipe Bandeirantes/Rio Claro, Jorge Guerra, tem uma opinião diferente a esse 

respeito: 

 

Eu acho que perto dos grandes centros ainda está engatinhando porque 
sempre foi feito no improviso, se desenhou alguns campeonatos regionais, 
brasileiro, mas ainda falta melhorar muito a parte de gerenciamento, ter o 
calendário, ter tv, ter o patrocinador, porque o material humano, clubes, 
equipes, jogadores já existe e com grande potencial, porque desde que eu 
me entendo de jogador desde os quinze anos adulto a gente vê que roda 
os mesmos problemas, problemas de calendário, patrocinadores não 
existiam, eram as prefeituras que ajudavam, elas pediam [...] para o 
governo, nunca existiu, quando houve foi usada errada então a gente ainda 
está procurando um modelo e isso é muito importante você ter regras 
definidas e ir trabalhando em cima delas para cada temporada melhorar 
essa estrutura deixa muito a desejar em todos os sentidos. 137 

  

Renato Brito Cunha ficou no comando da CBB até 1997, quando perdeu a 

eleição para o candidato da oposição Gerazime Grego Bosikis que está à frente da 

CBB até hoje. A Liga Nacional idealizada na gestão anterior mudou o nome e 
                                              
135 Ibid. 
136 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Roberto Lux. 
137 Entrevista concedida em 21/09/2006, por Jorge Guerra. 
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passou a chamar-se CNBM. O 18º. Campeonato brasileiro de basquete foi disputado 

por 13 equipes, representando as cidades de Franca, São Paulo, Londrina, 

Uberlândia, Belo Horizonte, Joinvile, Rio Claro, Brasília, Vitória e Rio de Janeiro, 

tendo seu início em 12/11/2006 e término em 12/06/2007.   

Todas as equipes possuem ginásios próprios, geralmente da prefeitura da 

cidade ou do clube, com capacidades que variam de 1 mil lugares (Ginásio Hélio 

Mauricio do Flamengo/ Petrobrás) até 8 mil lugares (Ginásio Poliesportivo do CR 

Saldanha da Gama), tamanho mais que suficiente para acomodar uma média de 

público de 944 espectadores por partida.138 Apesar oferecerem um número 

suficiente de assentos para o público, os ginásios deixam a desejar em vários 

aspectos, como cita Gerazime Grego Bosikis: 

 

[...] é que um grande problema que nós temos são as nossas instalações 
esportivas. Esse é nosso grande problema, nós temos ginásio pequeno, 
em média de 3 a 4 mil lugares, sem o devido conforto, sem a devida 
comodidade para você fazer daquele jogo de basquete um entretenimento, 
um espetáculo; falta estacionamento, falta uma série de coisas, então isso 
é que nós pecamos muito, agora esse é um trabalho que vai demorar ainda 
a melhorar, acreditamos que com os grandes eventos que estamos 
fazendo, o basquete feminino mundial em São Paulo, nós vamos remodelar 
todo o Ibirapuera, piso novo, placares novos, piso igual ao da NBA, de 
montar e desmontar, enfim. O Pan-Americano no Rio de Janeiro vai deixar 
as instalações, vai deixar um legado muito grande, e é assim que a coisa 
começa acerca das instalações. Temos dificuldade de fazer grandes jogos 
no Brasil. 139 

 
  

 

2.3 – AS LIGAS EUROPÉIAS 

  

 

 Pode-se notar, através das caracterizações da NBA e da CBB, que há uma 

enorme diferença entre as duas instituições. Mas elas não são as únicas importantes 

para o desenvolvimento da presente pesquisa. Existem outras ligas profissionais que 

têm a sua parcela de influência na criação de uma liga profissional brasileira de 

basquetebol: as ligas italiana e espanhola. Apesar de focar a pesquisa apenas nas 

principais ligas desses dois países, que são a “LEGA BASKET”140 e a “LEGA 

                                              
138 Fonte: assessoria de imprensa da CBB 
139 Entrevista concedida em 22/09/2006, por Gerazime Grego Bosikis. 
140 Primeira divisão do basquetebol italiano 
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DUE”141 na Itália, e “ACB”142 e “LEB ORO”143 na Espanha, existem outras ligas que 

estão abaixo destas e que formam as outras divisões naqueles países, mas que 

podem vir a fazer parte das principais ligas devido ao sistema de acesso elaborado 

nesses campeonatos144.  Existe hoje um total de vinte jogadores brasileiros nas 

diversas ligas da Espanha e da Itália. No passado, alguns nomes de expressão do 

basquetebol brasileiro também participaram de seus campeonatos, tais como: Oscar 

Schmidt (onze anos), Marcel de Sousa (cinco anos), Marcos Abdalla Leite, Israel 

Machado e Ubiratan Pereira Maciel, todos na liga italiana. Oscar Schmidt também 

atuou na liga espanhola (dois anos). Toda essa experiência acumulada 

internacionalmente, especialmente por Oscar Schmidt, mentor e primeiro presidente 

da NLB, fornece dados relevantes para esta pesquisa..  

 A liga italiana de basquetebol profissional, desde a temporada de 2001/2002, 

é dividida em várias ligas profissionais, mas destacarei apenas as duas que têm 

maior visibilidade no cenário internacional: a LEGA BASKET e a LEGA DUE. As 

duas ligas são independentes uma da outra e não possuem relação com a 

Federação Italiana de Basquetebol, que apenas administra os campeonatos das 

divisões inferiores do esporte. Ao contrário do Brasil, e mais à semelhança do 

modelo da NBA, as equipes pertencem a alguém. Isto é, têm donos. O corpo 

gerencial da LEGA BASKET e da LEGA DUE organiza os campeonatos, mas 

precisa do aval das equipes, como se pode constatar na citação do jogador da 

seleção brasileira de basquetebol que atua na equipe italiana de Bologna, Guilherme 

Givannoni: 

 

O campeonato italiano é organizado pela federação (LEGA BASKET e 
LEGA DUE)145 só que tem que ter o aval dos clubes, ou seja, é o que seria 
ideal no Brasil hoje em dia, pro basquete começar a andar. Eles chegaram 
a um campeonato onde pode ser organizado pela confederação, no caso, e 
ter o aval dos clubes. Eu acho que hoje em dia no Brasil não tem isso e na 
Itália é feito assim. Toda e qualquer decisão tomada pela federação que 
tem a ver com o campeonato é votada pelos clubes e assim por diante, 
então é dessa maneira que funciona. 146 

 

                                              
141 Segunda divisão do basquetebol italiano 
142 Primeira divisão do basquetebol espanhol 
143 Segunda divisão do basquetebol espanhol 
144 Na Itália, além da LEGA BASKET e da LEGA DUE, existem as séries B1, B2, C1, C2, D1 e D2. Na 
Espanha, além da ACB e LEB ORO, existem a LEB PLATA, LEB BRONCE e a EBA. 
145 Entende-se por federação a direção de cada liga.  
146 Entrevista concedida em 16/07/2007, por Guilherme Givannoni. 
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 Existem reuniões entre as equipes que disputam o campeonato e os 

gerenciadores do campeonato para aprovação das medidas que são propostas. 

 

E eles têm as reuniões de liga que eles falam. Então eles têm que aprovar 
e, bom, enfim, se não aprova, se não chegar a um acordo daí vai passar 
para o comitê olímpico, quando tem situação de "briga". Aí, muitas vezes, 
não, algumas vezes passa a situação para o comitê olímpico.147 

 
   

 Os clubes têm participação direta em todas as decisões pertinentes a liga já 

que são os proprietários da mesma. Quem preside a liga geralmente é uma pessoa 

que já possuiu uma equipe ou uma pessoa com influência para negociar contratos 

que sejam melhores para as equipes. É um profissional que recebe pelo seu 

trabalho. 

 

Um profissional que está lá ganhando para dirigir o time geralmente é um 
cara que já foi presidente de time, já esta lá no ambiente há muito tempo, 
ou é um cara que é, por exemplo, o cara da Benetton na minha época era 
vice-presidente da liga ou era o presidente da liga ou um senador da 
república era o vice-presidente da liga. São todos caras assim influentes 
que na hora de negociação com contratos com a televisão, negociação de 
leis para passar para, eles são influentes [...]148 

 

 Tanto a LEGA BASKET quanto a LEGA DUE são formadas por dezoito 

equipes que decidem seus destinos e que negociam contratos de televisão. As ligas 

têm um acordo pelo qual todo ano as equipes da LEGA BASKET com as piores 

classificações devem disputar no próximo ano o campeonato da LEGA DUE; e as 

equipes com as melhores colocações da LEGA DUE disputam o campeonato da 

LEGA BASKET na próxima temporada. Mas, de acordo com Marcel de Sousa, não 

existe um número certo para essa troca de equipes entre as ligas. Segundo ele, isso 

depende de um estudo feito para saber se existe espaço no mercado para 

comportar o número de equipes participantes. 

 

Na Itália nós temos duas ligas de profissionais a LEGA BASKET que seria 
a época que eu joguei a série A1 e a LEGA DUE que seria a série A2. São 
duas ligas independentes que negociam contratos independentemente com 
televisão e que tem só acordo de que todo o ano desce duas, sobe duas, 
desce três, sobe três, desce quatro sobe quatro. Porque que eles fazem 
isso? Porque eles analisam o mercado e eles vêem que, por exemplo, 
nesses 5 anos a tendência do basquete é melhor ter 12 times. Então vão 
subir dois e vão cair quatro, eles diminuem o número. Em dois anos eles 

                                              
147 Ibid. 
148 Entrevista concedida em 18/07/2007, por Marcel de Sousa. 
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diminuem no que eles querem, passam um certo tempo que essas ligas já 
existe esse tipo de mentalidade que já existe a mais de  30 anos, eu joguei 
lá nos anos 80.149   

 

  
 O sistema de disputa do campeonato da LEGA BASKET é muito simples. 

Cada equipe enfrenta as outras dezessete duas vezes, em turno e returno. Após 

essa fase, as oito melhores se classificam para os play-offs, nos quais as equipes 

jogam uma melhor de sete jogos até se conhecer o campeão. Na LEGA DUE, o 

sistema é um pouco diferente, como relata Guilherme Giovannoni 

 

Só a dois (LEGA DUE) agora vai ser melhor, vai continuar sendo a melhor 
de cinco. A dois  tem um modo diferente, porque a dois o modo de disputa 
é assim: o que ganhar a fase regular já sobe pra um e depois o play-off 
joga do segundo ao nono fazendo o mesmo critério [...] e o ganhador do 
play-off também sobe.150 

 

 Para poder participar da liga italiana, contudo, as equipes precisam 

demonstrar que possuem condições financeiras.  

 

[...] ele tem que ter uma financeira, ele tem que mostrar que ele tem 
recurso pra fazer um time, ele tem que ter garantia de crédito que ele vai 
pagar os jogadores se ele não demonstrar isso antes do campeonato ele 
não participa. Se ele não demonstrar que o clube dele gasta um milhão, e 
ele tem um milhão pra pagar ele não entra. É uma sociedade financeira, se 
não der garantia, a primeira coisa que o cara tem que fazer quando ele 
sobe é mostrar as garantias dele, então tem esse contrato de patrocínio 
aqui, eu tenho a minha firma que dá isso aqui, eu tenho ação no mercado 
que vale isso.151 

 

 Além dos contratos com a televisão e com os patrocinadores, as equipes 

italianas têm outra fonte de renda para montar suas equipes que é a venda de 

ingressos. Os ingressos são vendidos antes da temporada, gerando dividendos para 

que as equipes sejam montadas.  Marcel de Sousa resume esta situação da 

seguinte maneira:  

 

Então o cara já sabe que o jogo, hoje são dezoito times ele vai fazer 
dezessete jogos em casa, o dinheiro já entrou para eles Aí entra o dinheiro 
da televisão para ele, aí entra o dinheiro do patrocinador para ele então ele 
sai e consegue fazer time.152 

  

                                              
149 Ibid.  
150 Entrevista concedida em 16/07/2007, por Guilherme Giovannoni. 
151 Entrevista concedida em 18/07/2007, por Marcel de Sousa. 
152 Ibid. 
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 A liga espanhola de basquetebol profissional também segue o mesmo 

sistema da italiana. Existem duas ligas também, a ACB (Associação dos Clubes de 

Basquetebol), que foi fundada em 1983 e a LEB (Liga Espanhola de Basquetebol). 

Cada liga tem dezoito equipes participantes, seguindo os mesmos critérios de 

classificação de uma liga para a outra que existe na Itália. A única diferença é que, 

para garantir a vaga na ACB da próxima temporada, a equipe classificada em 

primeiro na temporada regular da LEB precisa disputar os play-offs de três partidas 

(nas duas primeiras rodadas) e a final em cinco partidas. Como no Brasil, na 

Espanha o conceito de clube ainda persiste. Os clubes é que são donos das equipes 

que buscam patrocínio. Também nas ligas espanholas o clube pode comprar a vaga. 

Se o clube tem um patrocinador forte e caiu para a LEB, ele pode comprar a vaga de 

um clube que subiu. 

 

Na liga espanhola você pode inclusive comprar a vaga. Você cai da série 
A2, vamos dizer, da primeira divisão para a segunda, e você tem um 
patrocinador bom. Quem sobe não tem patrocinador, vai lá e compra a 
vaga. Te dou aí meio milhão de dólares [...] e você me dá a vaga. Na Itália 
já não é muito assim. Consegue-se fazer isso mais é outro caminho.153 

 

 
 As ligas descritas neste capítulo, NBA, LEGA BASKET, LEGA DUE, ACB e 

LEB, são organizações que detêm um grande reconhecimento internacional dentro 

do basquetebol. Muitos jogadores de nacionalidades diferentes procuram participar 

dessas ligas demonstrando a força que elas possuem. Todas serviram de modelo 

para a tentativa de criação de uma liga profissional de basquetebol no Brasil, como 

se poderá constatar no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
153 Entrevista concedida em 18/07/2007, por Marcel de Sousa. 
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CAPÍTULO 3 – A NOVA LIGA BRASILEIRA – NLB  

 

 

Neste capítulo farei uma descrição da criação da NLB e a sua busca por 

identidade e reconhecimento no cenário do basquetebol brasileiro, que é regido pela 

CBB. 

 A disputa de poder entre essas duas instituições levou a uma divisão no 

basquetebol brasileiro no qual a CBB é a instituição dominante, apoiada pela FIBA, e 

a NLB é a nova instituição, com idéias diferentes sobre a organização e 

gerenciamento do campeonato brasileiro de basquetebol.   

 O basquetebol brasileiro, desde o início deste século vem passando por uma 

fase de transição na qual muitas equipes estão em desacordo com a gestão do 

presidente da CBB, Gerazime Grego Bosikis. Questiona-se que as verbas 

conseguidas pela CBB, através de patrocínios (televisão, material esportivo, etc.) e 

através da Lei Piva, não são repassadas aos times, que são os maiores investidores 

no basquetebol, e que a CBB não teria a capacidade de gerenciar um evento de tal 

grandeza como o campeonato brasileiro. A idéia de algumas equipes, no início da 

criação da liga, foi que a CBB deveria apenas se ater à formação das seleções 

nacionais e à massificação do esporte, deixando para os times a formulação e 

execução do campeonato brasileiro. Em alguns países da Europa, esse modelo já 

existe, como foi relatado no capítulo anterior. 

Não conseguindo espaço dentro da CBB, alguns times fizeram uma aliança, 

em março de 2005, com o intuito de profissionalizar e promover o basquetebol 

nacional. Criou-se então uma liga independente chamada Nossa Liga de 

Basquetebol, representada pelos ex-atletas olímpicos de basquetebol Oscar 

Schmidt, Hortência Marcari e Magic Paula. Oscar foi o seu primeiro presidente e 

definiu, como principal objetivo da Nossa Liga, “ser um movimento revolucionário de 

protesto contra os mandos e desmandos da CBB.” Apoiada na Lei Pelé, que viabiliza 

a criação de ligas esportivas no Brasil, a NLB tomou forma, apesar de a FIBA 

reconhecer apenas a CBB como instituição mantenedora do basquetebol brasileiro, 

como se observa no depoimento de Renato Brito Cunha: 

 
É porque o regulamento da FIBA, ela proíbe duas instituições, então deve 
ser de acordo com a CBB. Por que a Argentina tem, por que a Venezuela 
tem, por que a Itália tem, por que a Espanha tem, por que a Austrália tem, 
por que o Brasil não pode ter? Você vê a Argentina, a Venezuela, todos 
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eles têm liga. Independentes mas [...] junto com a confederação local. E 
aqui nós erramos, nós não estamos tão bem indicados, para fazer isso, não 
sei qual a razão [...] 154 

 

Podemos comprovar e ressaltar os fatos acima relatados em vários trechos 

da entrevista concedida por Marcel de Sousa: 

 

Nós estamos numa fase de transição. O que acontece? Os clubes 
resolveram questionar a CBB e seus dirigentes porque iriam jogar um 
campeonato onde a parte do Leão ficava com a CBB, a parte dos contratos 
publicitários, o patrocínio da bola, tudo isso ia para a CBB e os clubes iam 
lá participar, então eles começaram a questionar isso, isso foi questionado, 
por exemplo, na Argentina nos anos 80. Os clubes se reuniram e falaram: o 
campeonato é nosso, nós que vamos fazer e criaram a sua liga, isso foi 
questionado na Itália no final dos anos 60, início de 70, eles fizeram a liga 
deles. Onde é claro que a federação interna do país tem o direito do jogo 
FIBA, no caso da CBB, mas em caráter apenas normativo. Caráter 
normativo é, pegar os melhores jogadores e formar a seleção para disputar 
os campeonatos internacionais, e colocar data e organizar juiz, quer dizer, 
eles falam lá, qualquer lugar no mundo que tenha Liga, o campeonato tem 
que começar no dia tanto, no caso da Europa, no dia tanto de setembro, 
sempre no final de setembro e terminar no dia tanto de abril, depois eles 
vão [...] jogadores ou vão jogar seleção. Só. Quem discute o contrato na TV 
são os clubes, quem discute o teto salarial são os clubes; os clubes regem 
os seus destinos. Então nos estamos numa fase de transição, porque a 
CBB não quis conversar com os clubes neste nível, muito pelo contrario, a 
CBB obrigava os clubes a assinarem um documento abrindo mão de 
qualquer direito sobre imagem, renegociação de dívidas, isso gerou a 
criação da NLB, né? E nós estamos nesta fase de transição, onde nós 
temos por um lado uma coisa mais moderna, que são os clubes se 
organizando pra fazer o seu próprio campeonato. E outro, nós ainda temos 
o estilo da CBB que é quem comanda o basquete e  tem direito pela FIBA, 
e fez o seu campeonato. O Campeonato da NLB para você fazer um 
parâmetro, bem não vou fazer parâmetro técnico, mas o campeonato da 
NLB começou e terminou. O time do presidente da NLB não foi para a final, 
não ficou entre os quatro finais, e o time que organizou a final ficou em 4o 
lugar, não ganhou a final. Já o campeonato da CBB não terminou, por 
motivos de recursos, porque foi se o tempo em que a gente tinha que ficar 
quieto ao poder maior. Hoje eu posso ir na justiça comum e parar qualquer 
coisa, se eu me sentir prejudicado. Se eu me sentir prejudicado nesta 
entrevista, eu vou num qualquer lugar aí da lei e falo não quero que a 
minha entrevista seja publicada, e não vai ser porque eu não vou nem 
saber. Então hoje em dia a justiça permite no Brasil que você recorra com 
muito mais força seus direitos, nós temos que conversar para chegar num 
acordo. “Mas CBB não segurou o campeonato, essa é atual situação do 
basquete brasileiro. 155 

 
Se os clubes que estavam participando, a história de todas as ligas foram 
assim a certo momento na história os clubes se revoltaram quanto aquelas 
decisões que lhe eram impostas, e falaram “espera aí, a razão do 
espetáculo somos nós, quem gasta dinheiro somos nós, por que você está 
querendo negociar para nós a televisão e não vamos ganhar nada com 
isso?”.156 

                                              
154 Entrevista concedida em 24/09/2006, por Renato Brito Cunha. 
155 Entrevista concedida em 26/09/2006, por Marcel de Sousa. 
156 Entrevista concedida em 18/07/2007, por Marcel de Sousa. 
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Por outro lado a CBB, na pessoa do seu presidente, reconhece que a NLB 

atende às exigências da Lei Pelé, mas discorda da sua necessidade para o esporte. 

“Ser legal é, mas não pode ter representatividade nacional. Não vejo a necessidade 

de outro campeonato nacional.” Para ele, a criação da entidade fere a hierarquia 

mundial da modalidade. “Eu tenho que olhar o basquetebol. Mas do outro lado tem 

que haver respeito à estrutura do basquete. A hierarquia não pode ser rasgada. É 

importante que respeitem a entidade maior e seu dirigente e procurem se aglutinar. 

As portas nunca poderão fechar”, avalia. A Nossa Liga também é por ele retratada 

como uma entidade que nasceu sob motivação mais política do que técnica, o que a 

diferenciaria de iniciativas semelhantes em outros países. “Nos outros países não é 

que a liga seja independente. Elas foram criadas, mas mantiveram ligação com a 

estrutura existente. Aqui começamos querendo fazer tudo diferente, tentando dividir 

o poder. Nos outros países o que há é uma simbiose”.157 

José Medalha declara que a criação da NLB é uma tentativa de 

profissionalizar o basquetebol brasileiro e recuperar o tempo perdido: 

 

A liga, a NLB é uma tentativa de recuperar essa situação ainda entre nós. 
Na própria liga o atleta é obrigado a ter contrato de trabalho já há o indício 
de que o clube para poder participar tem que ter uma característica de 
empresa para que ele possa realmente ser cobrado, repartir os lucros se 
houver ou então socializar os prejuízos quando acontecer, por falta de 
patrocínio. Essa estrutura nossa, do basquetebol está atrasada 
comparando-se com aquilo que existe em outros países. 158 

 
 

De acordo com a revista Época, que publicou um artigo intitulado “A NBA 

nacional”, a liga traria ao Brasil a tão sonhada profissionalização do basquetebol. 

  

 
O basquete nunca esteve tão mal. A seleção masculina ficou de fora das 
duas últimas olimpíadas. As equipes de base não progridem. Times 
vencedores, como o Flamengo, vice-campeão da temporada passada, são 
desmantelados pela falta de recursos. As equipes deixaram de receber 
subvenção para transporte e muitas como o Londrina e o Brasília, obrigam 
as jogadores a enfrentar longos trajetos de ônibus na véspera das partidas. 
Revoltados com a gestão da CBB, os dirigentes de 24 clubes, 
capitaneados pelo cestinha Oscar, atualmente diretor do time da Telemar, 
do Rio de Janeiro, deram um grito de independência e criaram uma liga 
própria de nome prosaico – Nossa Liga de Basquetebol. A liga nasceu na 
casa de Oscar, no luxuoso condomínio de Alphaville, em São Paulo, onde 
aconteceram as reuniões. As propostas são bastante inovadoras. As 

                                              
157http://www.gazetaesportiva.net/ge_noticias/bin/noticia.php?chid=107&nwid=17820, acessado em 
05/06/2006. 
158 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Medalha. 
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decisões serão votadas em assembléia aberta e acatadas por maioria. 
Cada clube terá direito a um voto. O presidente será eleito por um mandato 
de dois anos sem direito a reeleição. Cada clube terá direito a vender 
publicidade em seu ginásio. O dinheiro arrecadado com os patrocinadores 
do campeonato vai para a liga e será usufruído por todos os clubes. Os 
clubes receberão 80% do total arrecadado com os direitos de televisão. O 
restante irá para os jogadores, representados por uma futura associação. 
“Partimos agora para a profissionalização”, afirma Oscar.159 

 

Muitas dessas inovações pretendidas pela NLB são comuns nas ligas 

internacionais. As reuniões dos clubes em assembléia, os clubes decidirem e serem 

os donos da liga, a divisão dos lucros com a venda de direito de imagens e 

licenciamento, o percentual desses lucros que será usado para manter a NLB e a 

associação dos jogadores profissionais. Marcos Caruso, representante dos negócios 

da NBA no Brasil e na Argentina, define:    

 

[...] sendo os times proprietários, eles têm o resultado no que a NBA deu 
resultado como um todo, então a soma dos negócios todos, não só de 
televisão, licenciamento, jogos fora do país, isso tudo é feito, a NBA é uma 
empresa não é capital aberto mas no final do ano tem um resultado, o ano 
oficial e daí decide se ela volta pro time se reverte no negócio como 
qualquer outro negócio.160  

  

Como na NBA, que é formada atualmente por trinta equipes que são donos 

da liga, a NLB pretendia seguir o mesmo modelo: 

 

[...] os proprietários da NBA são trinta donos, né, são os donos dos trinta 
times, digamos que são trinta times, esse seria o [...] os donos da empresa, 
obviamente ela tem um grupo de gestor que é o pessoal que tem escritório 
em Nova Iorque que é a quem eu me reporto.161 

 

Para dar forma à NLB, seu principal articulador, Oscar Schmidt, usou de sua 

experiência como jogador de basquetebol, obtida nas onze temporadas em que 

jogou na Europa, defendendo equipes da Itália e Espanha, e propôs uma liga 

inspirada nas ligas daqueles dois países, como ele mesmo relata: “me inspirei 

completamente nelas”162, propondo algo novo, diferente, que nunca havia 

presenciado e que fosse inédito na composição das ligas mundiais: 

 

                                              
159 http://revista época.globo.com/Revista/Época/0,,EDR69770-6014,00.html, acessado em 
09/06/2007 
160 Entrevista concedida em 13/05/2007, por Marcos Caruso. 
161 Ibid. 
162 Entrevista por e-mail, 19/09/2007, por Oscar Schmidt. 



 70 

[...] bastando observar o que é feito na Europa, na NBA, na Argentina e 
tudo o mais, a gente queria fazer algo inédito, algo que fosse realmente 
democrático onde todo mundo tivesse a sua opinião e onde realmente 
todos fossem donos do campeonato, porque o objetivo da Liga era que os 
clubes fossem donos totais do campeonato, dono do seu nariz. Vamos 
fazer um campeonato com turno e returno, vou gastar muito, não quero, 
vamos fazer só dois jogos, o campeonato da Liga, ótimo, todo mundo votou 
o campeonato vai ter dois jogos, onde o presidente fica dois anos e não 
manda nada, só manda quando a assembléia manda, a assembléia é 
soberana. Então esta é uma grande diferença de tudo o que apareceu no 
planeta, não existe um campeonato assim onde a assembléia manda tudo, 
onde se conta cada coisa, entendeu?163   

 

A NLB declara sua missão: "ser o mais importante organizador e produtor de 

eventos de basquetebol até 2008, gerando oportunidades e produtos de grande 

valor agregado.”164 

Dentro disso, a NLB começou a tomar forma e compôs um quadro diretivo. 

Seu primeiro presidente, Oscar Schmidt deixou claro que a NLB seria uma 

instituição profissional, na qual todos que trabalham seriam remunerados, como 

numa empresa, exceção feita ao presidente, que seria uma figura decorativa e teria 

a função de relações públicas:   

 

 O presidente não, o presidente nem manda. Não, não manda. O 
presidente é a rainha da Inglaterra, folclórica, figura de relações públicas 
de, foi assim que a gente quis, eu não tenho tempo para isso, então eu 
nem ia na Liga. Quem tem que trabalhar é quem ganha dinheiro, é o 
Medalha. Então o presidente é o cara que não pode ficar sentado lá a não 
ser que ele ganhe um salário absurdo, o que não é o meu caso, a Liga não 
tinha dinheiro para pagar e eu não podia ficar lá também. Então o Medalha 
é que faz tudo, ele ganha o salário dele que ele aceitou. O objetivo nosso é 
que o salário fosse muito mais alto, que o Medalha fosse o David Stern165 
do Brasil. 166 

 

José Medalha ocupa o cargo de diretor-executivo da NLB, e como Oscar 

Schmidt relatou, seria o David Stern brasileiro, apenas guardadas as diferenças 

salariais. Nas palavras do próprio José Medalha: “O diretor-executivo da Nossa Liga 

ganha quinze mil dólares por ano, o da NBA ganha quinze milhões”. Ao próprio José 

Medalha estão subordinados um diretor de árbitros, um diretor de estatísticas e uma 

secretária. Existem também assessores jurídicos, contábil e de imprensa. 

No primeiro ano a NLB contava com 30 clubes associados, que representam 

29 cidades e 10 estados. Para alguns observadores do basquetebol brasileiro, esse 

                                              
163 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
164 www.nossaliga.com.br, acessado em 09/06/2007 
165 David Stern ocupa o cargo de Diretor Executivo da NBA 
166 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
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seria o verdadeiro campeonato nacional, como podemos observar no texto do 

jornalista Melchiades Filho:  

 

[...] um país excluído há de perceber que pode participar. Os piauienses, 
aliás, já estão recebendo várias ligações dos vizinhos. Gente que quer 
jogar basquete, que quer ver basquete, que vai acabar provando que o 
esporte é bem maior do que uma sigla. O que começa nesta noite não é a 
NLB: é o brasileiro, finalmente. 167 

 
 
Em nenhum momento da história do basquetebol brasileiro foi realizado um 

campeonato dessas proporções, num formato que envolvesse tantas equipes. 

Apesar de a NLB ter sido aclamada, pela grande maioria dos times brasileiros, como 

sendo a saída para o basquetebol nacional, algumas equipes queriam que a CBB 

contribuísse com seu conhecimento e estrutura e ajudasse na organização do 

campeonato. 

 

O desejo de independência da NLB, criada no mês passado, em relação à 
CBB é limitado. Alguns clubes que compõem a liga querem que a CBB 
ajude na organização do campeonato, que ainda não tem data para 
começar. O presidente da liga, o ex-jogador Oscar Schmidt, admite 
barganhar apoio ao atual presidente da CBB, Gerasime Bozikis, o Grego, 
em troca do reconhecimento da CBB à liga. Mas alguns clubes querem 
mais do que apenas a chancela da CBB. “Acho que a liga deve cuidar da 
parte comercial do campeonato, mas não podemos abrir mão da 
experiência da CBB em montar tabelas, por exemplo”, afirmou Jorge 
Bastos, diretor do Brasília. Além do Brasília, também pensam de forma 
parecida clubes como o Minas, o Ribeirão Preto, o Paulistano, o Franca, 
entre outros. Os clubes defendem a participação da CBB em outros 
assuntos, como a gerência do departamento de arbitragem e nos possíveis 
julgamentos da competição. Eles acham que os tribunais já instituídos 
precisam ser aproveitados. “Pode haver essa cooperação maior com a 
CBB. Para isso podemos pagar pelos serviços, dando um percentual da 
taxa da liga”, disse Alexandre Cunha que é diretor de basquete do Minas. A 
taxa citada é de 10% e foi aprovada na assembléia realizada no Paulistano, 
na última segunda-feira, quando também foi votado o estatuto. Do valor de 
todos os contratos assinados pela liga, será descontado esse percentual 
para a manutenção da entidade. 168 

 

 Sobre tais reivindicações, o ex-presidente da NLB, Oscar Schmidt foi enfático 

ao declarar: 

 

Quem vai fazer a tabela é o Luiz Henrique Parigi, supervisor de Ribeirão 
Preto, que sabe muito sobre isso”, afirmou ele. O ex-jogador revelou que 
não quer nenhuma ingerência da CBB na organização da liga, mas a 
decisão sobre o assunto será no voto. “A liga é totalmente democrática. 

                                              
167 www.melk.blog.uol.com.br acessado em 05/06/2006 
168 http://noticias.terra.com.br/imprime/0,,OI502529-EI2219,00.html, acessado em 08/06/2007. 
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Tudo é decidido em assembléia. Mas, pessoalmente, acho que a CBB 
deveria só reconhecer a liga e deixar a gente trabalhar para salvar o 
basquete brasileiro. 169  

 

 Ao final da tal reunião, depois do voto da assembléia, ficou estabelecido que a 

NLB organizaria sozinha o campeonato, no qual a liga iniciou sua caminhada para a 

profissionalização do basquetebol no Brasil, espelhando-se em outras ligas que 

deram certo, uma delas a NBA, como relata José Medalha: 

 
[...] a distribuição dos jogos do campeonato em conferências, a 
comunicação dos atletas, com nome e sobrenome, são características 
próprias de atletas da NBA. Mas ainda falta muita coisa. Ainda falta... falta 
muita coisa. Falta ainda tornar o espetáculo um ponto de entretenimento 
muito maior, com música, com cheerleaders, com locutores, projeta essa 
idéia que nós temos da Nossa Liga e tanto quanto possível tentar imitar a 
NBA. 170 

 

 A NLB pretendia ter uma forma de disputa diferente da preconizada pela CBB. 

Baseando-se na NBA, as equipes foram divididas na fase classificatória em duas 

conferências, Norte e Sul.  

 
Divididas em duas conferências (Sul e Norte), O formato de disputa do 
campeonato 2005/ 2006 da NLB mescla o sistema da NBA com um modelo 
já adotado no campeonato italiano. Na primeira fase, as equipes se 
enfrentam dentro das próprias conferências em turno e returno. Na 
segunda fase, as equipes classificadas formam quatro grupos e a disputa 
acontece dentro de cada grupo. Os oito melhores da segunda fase já 
estarão nos play-offs, enquanto uma repescagem (Torneio de Verão) dará 
a oportunidade de mais quatro equipes se classificarem para a fase final. O 
objetivo é que cada equipe jogue pelo menos 20 vezes no campeonato, 
motivando os jogadores. Estarão em disputa cinco troféus: o de campeão 
de cada conferência, o de campeão da repescagem (torneio de verão), o 
da Copa NLB e o de campeão da Nossa Liga de Basquetebol 2005/2006.  
Os direitos impostos por lei serão todos respeitados e a democracia 
permitirá que os clubes decidam seus destinos. 171 

 

Com o campeonato praticamente pronto, a NLB sofreu um grande revés. A 

CBB prevaleceu-se de ser a única instituição reconhecida pela FIBA no Brasil e fez 

valer seus direitos para que o campeonato brasileiro de basquete organizado por ela 

própria não tivesse o seu nível técnico reduzido, perdendo credibilidade. Como os 

atletas só podem participar de seleções nacionais e, consequentemente de 

competições internacionais se estiverem inscritos na CBB, pois a FIBA não permite 

em suas competições jogadores que não disputem torneios oficiais, a instituição 

                                              
169 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
170 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Medalha. 
171 http://www.nossaliga.com.br/temporada/disputa.asp, acessado em 04/10/2006. 
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decidiu não convocar nenhum atleta que estivesse participando do campeonato da 

NLB para as seleções nacionais. Também proibiu a equipe da Telemar – último 

campeão brasileiro e integrante da NLB – a participar dos campeonatos 

internacionais a que tinha direito. Além disso, a CBB obrigou todas as equipes que 

iriam participar de seu campeonato a assinar um documento se comprometendo a 

não disputar nenhum outro torneio similar no Brasil. Várias equipes repensaram sua 

atitude de apoiar a NLB para poder participar do campeonato nacional de basquete 

promovido pela CBB: o CNBM. A NLB, então, ficou sem as equipes que tinham 

jogadores selecionáveis, o que reduziu drasticamente seu nível técnico.  

Oscar Schmidt revela em seu depoimento: 

 

[...] o Grego chegou a declarar que quem jogasse na liga não seria 
convocado para a seleção brasileira, os clubes que quisessem jogar o 
campeonato da CBB eram obrigados a assinar uma cartinha dizendo que 
não iam jogar um campeonato similar. Foram as pressões que fizeram nos 
dirigentes de todas as equipes, com ameaças, com aqueles assistentes 
técnicos da seleção brasileira, [...], foram pressionados e pressionaram 
seus times para não jogar a liga e jogar o campeonato da CBB. 172 

 

  Já Marcel de Sousa fala da dificuldade das equipes de desafiar o poder 

constituído: 

 

Então, para nós, ir contra o poder constituído é muito difícil, a NLB, por 
exemplo, começou com um monte de time, de repente um monte saiu “Ah 
eu não posso fazer isso”, o patrocinador chega e fala: “Ah você vai fazer 
isso, onde já se viu ir contra a CBB. A CBB chega e fala: “Não porque eu 
sou o pai de todos aqui, de mim emana o poder para todos. 173 

 
 

 Mas de acordo com o diretor de basquetebol da equipe de Rio Claro, Rafael 

D’urso, uma das equipes que apoiava a NLB na sua formação e que depois voltou 

para disputar o campeonato promovido pela CBB, não existiu nenhum tipo de 

pressão por parte da CBB para que as equipes recuassem. 

 

Todos. Todos estavam presentes. Todos saíram. Eu garanto para você que 
não houve pressão alguma da CBB em nos arrebanhar para o lado dela 
não174. Fomos porque a CBB falou: olha vocês façam um campeonato do 
jeito que vocês quiserem, da mesma forma que a nossa liga falou. Eu ainda 

                                              
172 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
173 Entrevista concedida em 26/09/2006, por Marcel de Sousa. 
174 Apesar de Rafael D’urso afirmar que não houve pressão da CBB para que os clubes 
abandonassem a NLB, vários entrevistados relataram que tal pressão existiu. 
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ofereço tais e tais instruções. Quais eram? Era a SPORTV,175 dinheiro, 
dinheiro de bola, ou seja, o resultado final. Nós tivemos em termos de 
dinheiro, um pouco mais de dinheiro. Em termos de organização, nós 
clubes tivemos voz nós elegemos nossos representantes dentro da CBB. A 
CBB pouco interferiu nesse aspecto de como seria o campeonato nacional. 
Isso eu sou obrigado a dizer.176 

 

Entretanto Rafael D’urso revela que essa não foi a única razão da dissidência:  

 

Rio Claro era sócio fundador da liga e não disputou na liga porque achou 
que, vamos dizer assim, porque pessoas também queriam usar a liga como 
os diretores da CBB e da federação usam a federação. E a gente dizendo 
amém sempre às coisas. Então, para não falar amém para mais uma 
entidade, a gente resolveu ficar num órgão oficial onde a perspectiva de 
disputa era maior, onde a perspectiva de ganho dinheiro era maior, embora 
tenha sido pequeno, era um pouco melhor, não é, onde a perspectiva de 
televisão era um pouco melhor, o dinheiro da televisão era talvez um pouco 
mais saudável para a gente e a possibilidade de disputar um campeonato 
como a gente realmente disputou um campeonato a nível internacional.177 

 

Começou assim uma batalha judicial entre as duas instituições, sendo que a 

NLB lutava pelo reconhecimento para garantir a participação dos clubes afiliados, e 

a CBB procurava manter os clubes em seu campeonato. Além disso, equipes que 

disputavam a NLB detinham o direito de disputar o CNBM, pois conseguiram a 

classificação durante o campeonato paulista de basquetebol organizado pela 

Federação Paulista de Basquetebol, e não foram convidados pela CBB. Quanto a 

esta questão Fernando Mauro, atual presidente da NLB, relata: 

 

Eu participei da batalha jurídica porque o nosso clube estava envolvido. A 
batalha principal que como alguns clubes de São Paulo estavam 
classificados para o campeonato brasileiro eles não nos chamaram, eles 
chamaram abertamente, mais no campeonato paulista tem uma claúsula 
no ano passado e ano retrasado, que se você estiver entre os oito você 
está classificado para o brasileiro, e simplesmente, não nos convidaram. 
Alguns clubes como o Limeira, o Araraquara, não nos convidaram. Porque 
jogavam na nossa liga. Então o que aconteceu, nós fomos à justiça para 
exigir o direito que está escrito no regulamento da Federação Paulista, que 
nós temos o direito até hoje, não sei se vão mudar para 2008. Há dois anos 
nós entramos por causa disso e chegamos. O próprio time da Ulbra 
também entrou, Keltek entrou, todos entraram, e exigiram jogar, e jogaram. 
O time do Rio de Janeiro jogou, com medida liminar disse que eles não 
poderiam fazer isso, estava nas federações que era pré-classificatório, não 
podiam chamar sem desprezar outras equipes como chamaram. Vocês 
querem participar, vocês tem até tal dia para mandar a carta (intenção de 
participação), eles não nos chamaram, deixaram em aberto.178 

 

                                              
175 Canal de televisão a cabo da Globosat especializado em esportes 
176 Entrevista concedida em 17/07/2007, por Rafael D’urso. 
177 Entrevista concedida em 17/07/2007, por Rafael D’urso. 
178 Entrevista concedida em 17/07/2007, por Fernando Soares Mauro. 
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Mesmo assim, no dia vinte e cinco de outubro de 2005, foi dada a largada 

para o campeonato da NLB que contou com 16 equipes ao invés das 30 planejadas 

 
Dezesseis, mas na verdade eram quatorze, tinham duas equipes que eram 
muito fracas. Era para ter sido um campeonato com trinta equipes, mas 
muitos não quiseram preferiram continuar sócios da CBB e daí estragou o 
projeto completamente, porque não tivemos patrocínio, não tivemos as 
televisões do jeito que a gente queria ter e não tivemos o impacto que 
poderia ter. Tudo isso causado pela CBB que nunca quis admitir a criação 
duma liga. Ela usou todos os seus artifícios legais e ilegais para impedir a 
liga. 179 

 

  

A partida de abertura ocorreu na cidade de Limeira, interior de São Paulo, no 

ginásio de esportes Vô Lucato, entre as equipes da Winner Limeira, vice-campeã 

paulista, e Rio de Janeiro Telemar, atual campeã brasileira. O evento contou com 

várias promoções e shows, demonstrando a similaridade com a NBA, guardadas as 

devidas proporções.  

 
 

Começa hoje, dia 25, às 20h10, na arena Vô Lucato, em Limeira, o 1º. 
Campeonato nacional Masculino da Nossa Liga de Basquetebol (NLB), 
com o jogo entre Rio de janeiro Telemar, atual campeão brasileiro, e 
Winner Limeira, equipe vice campeà paulista. A abertura da competição 
conta com a presença de quatro dos maiores ídolos da história do 
basquete brasileiro: Oscar Schimidt, Hortência Marcari, Magic Paula e 
Janeth Arcain. O evento tem início às 18h00 com uma partida preliminar 
entre duas equipes femininas compostas pelas principais jogadoras dos 
seis clubes que disputarão o campeonato feminino da NLB. O jogo conta 
com a participação especial da jogadora da WNBA, Janeth Arcain. As duas 
equipes serão comandadas pelos seis técnicos que dirigirão as equipes 
femininas da Nossa Liga. Antes do início do jogo principal, ocorre a 
abertura oficial da competição, com a presença das estrelas Oscar, 
Hortência e Paula. Nos intervalos da partida principal serão realizados 
jogos interativos com a participação do público, que concorrerá a brindes 
exclusivos da Nossa Liga. Haverá ainda uma apresentação especial da 
Liga Urbana de Basquete (LUB), ONG que promove o basquete de rua, 
que fará uma apresentação de streetball. 180 

  

Mesmo com dificuldade em conseguir patrocínio para a nova liga, a NLB teve 

suas partidas transmitidas pelo canal fechado ESPN Brasil. A direção da NLB não 

vendeu os direitos televisivos para nenhuma emissora de televisão, preferindo deixar 

em aberto para que todos pudessem fazer uso das partidas do campeonato. Essa 

atitude talvez tenha prejudicado o andamento do campeonato, mas foi questão 

decidida em assembléia, como rege o regulamento da entidade, segundo relato de 

                                              
179 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
180 http://www.nossaliga.com.br/news/indice_news2.asp?noticia=2, acessado em 05/04/2007 
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Oscar Schmidt: “...só teve a ESPN, então a gente preferiu outra coisa, que foi não 

dar exclusividade pra ninguém. Nós deixamos aberto, talvez tenha sido pior, mas é 

um movimento democrático. Votado, tudo foi votado.” 181 

 Apesar das dificuldades, o campeonato da NLB transcorreu sem maiores 

problemas, chegando até o final com a equipe da Winner Limeira sagrando-se 

campeã. O mesmo não ocorreu com o campeonato organizado pela CBB. O 17º. 

CNBM contou, a princípio, com dezoito equipes divididas em duas chaves de nove 

equipes. Durante o transcorrer do campeonato, seis equipes que disputavam o 

campeonato da NLB ganharam uma ação judicial alegando critérios técnicos, o que 

obrigou a CBB a incluí-las em seu campeonato. Dessa forma, a CBB não teve 

escolha e foi obrigada a aceitar as equipes da NLB, formando mais uma chave com 

essas equipes. Quando o campeonato chegou à fase final entre as equipes de 

Franca e Ribeirão Preto, ele foi interrompido, pois a equipe de Brasília, que havia 

sido desclassificada, sentiu-se prejudicada e entrou com um pedido de paralisação 

do campeonato. Toda essa situação fez com que o CNBM não terminasse e não 

conhecesse o campeão da temporada. 

 

Na verdade, essas equipes que entraram na justiça, que o time do Rio 
também entrou no play-off . Eles entraram no play-off por causa do corpo 
de justiça tinha uma claúsula que você tem um prazo para inscrever 
jogador, mas abriu uma brecha com esse negócio de justiça que o time lá 
do Rio de Janeiro não estava em play-off ainda, então ela podia contratar 
jogador e contrataram o Arnaldo quando teve o play-off. Lá as equipes, as 
outras se acharam prejudicadas, falaram mas não pode entrar esse jogador 
aqui, os cara perderam para o time do Rio que foi um derrota só, entraram 
na justiça para ir para final, porque a final era para ser.  Eles perderam para 
um time irregular. Então quando foi para ter a final Brasília queira ir para a 
final por causa da derrota, e Franca já estava na final já tinha jogado uma 
partida contra o Ribeirão, a final que foram Ribeirão e Franca.  Só que 
Brasília se sentiu prejudicada com aquela derrota, foi a única para o time 
do Rio.182  

  

A temporada 2005/2006, que começou com uma disputa de poder entre duas 

instituições e foi marcada por disputas judiciais entre elas, acabou com dois 

campeonatos nacionais e apenas um campeão. 

 A temporada 2006/2007 começou com a manifestação dos membros da NLB 

no sentido de ter um campeonato único, organizado em parceria com a CBB. O 
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presidente da NLB poderia até renunciar ao cargo caso fosse necessário para tal 

unificação. 

 

[...] os membros da NLB manifestaram a vontade de ter um campeonato 
único na próxima temporada, organizado em parceria com a CBB. Para a 
proposta ganhar força, seria preciso o entendimento da associação com os 
clubes dissidentes que disputaram o nacional. Na avaliação de Oscar, isso 
será difícil com a sua presença na presidência, pois dirigentes de times 
como Paulistano e Pinheiros teriam problemas pessoais com ele. Meu 
objetivo é muito maior do que ficar com brigas, picuinhas e disputas 
políticas. Por isso, estou dando um passo para o entendimento e estou 
disposto a deixar a presidência em prol da unificação dos clubes” avisou 
Oscar.183 

 

 Como essa unificação não se tornou realidade, a CBB e a NLB continuam 

disputando o poder. O ex-técnico do Telemar José Roberto Lux crê que a junção das 

duas entidades seria a solução para o basquetebol brasileiro. 

 

[...] de qualquer modo os nossos dirigentes não enxergam um palmo diante 
do nariz e o que é pior, eles são todos ciumentos, cada um pensa na sua 
vaidade e não pensa no basquete em si. E veja bem, nós fizemos dois 
campeonatos brasileiros ao mesmo tempo e o total de equipes eram trinta 
e oito. Quer dizer a Nossa Liga tinha vinte e o brasileiro tinha dezoito, na 
Nossa Liga duas equipes saíam no meio do caminho e nós terminamos 
com trinta e seis equipes. Isso quer dizer um baita brasileiro, se houvesse a 
condição de se fazer um esquema em que os dois trabalhassem juntos. 184  

 

Depois de ter a experiência de liderar uma entidade que se opôs ao sistema 

adotado pela instituição dominante, propondo mudanças estruturais na organização 

do basquetebol brasileiro, o ex-presidente da liga, Oscar Schmidt, desabafa:  

 

Então, o que mais decepcionou a todos nós foi a gente ter feito o 
movimento sem dinheiro, sem poder só porque a gente quis fazer. Fizemos 
um campeonato profissional, quinhentas pessoas envolvidas, emprego 
para quinhentas pessoas, quadro de juiz novo porque era todo mundo 
proibido de apitar a gente, uma pressão danada e a gente fez o 
campeonato. Quer dizer, se você quiser fazer, a gente faz. O problema é 
que a CBB não tem muito a intenção de fazer. Ela faz, e quando faz, faz 
mal. Tem uns dez milhões, sei lá quanto, entrando lá por ano e ela faz isso 
que vocês vêem aí. É ridículo. Esta que é a grande verdade. E a gente sem 
poder. A gente fez um campeonato nacional, que jogou, que teve campeão, 
entendeu, passamos um ano com brigas judiciais, brigas pessoais, brigas 
de tudo quanto é tipo, que no final não levou a nada. E eu cansei. 185 

 

                                              
183 http://ultimosegundo.ig.com.br/matérias/esportes/2494001-2494500/2494036/2494036_1.xml,  
acessado em 05/04/2007 
184 Entrevista concedida em 26/09/2006, por José Roberto Lux. 
185 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt.  
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Na segunda temporada da NLB, Oscar Schmidt retirou-se da presidência, 

dando lugar a Fernando Soares Mauro, que é também presidente da equipe da 

Uniara de Araraquara. A NLB então deu continuidade a seu projeto e organizou seu 

segundo campeonato com uma fórmula totalmente diferente do primeiro: decidiu 

organizar a sua liga no calendário oposto ao da CBB, para que as equipes 

pudessem jogar o ano todo. Apesar da facilidade de não ter que se confrontar com o 

calendário da CNBM, os times não encamparam a idéia e o campeonato da NLB 

teria apenas doze equipes. O ex-presidente da NLB comenta: 

 

O masculino tem a tabela montada em grupos. A liga, como não conseguiu 
abranger cem por cento dos clubes, porque eles preferiram ficar sócios, 
continuar sócios da mediocridade, mudou o sistema: ela vai fazer o 
calendário no momento que não existe jogo, no meio do ano, para permitir 
que as equipes continuem jogando o ano todo. A liga se apresentou como 
uma solução, mas apresentou defeitos. Ela tentou dar soluções. Algumas 
pessoas viram e encamparam essa idéia, outras não encamparam. A gente 
colocou no nosso estatuto tudo aquilo que era viável. 186 

  

 Sem ter o confronto de datas entre as duas instituições, a relação entre as 

duas ficou mais amena. A CBB voltou atrás e convocou um atleta de uma equipe 

associada à NLB. Trata-se do ala-pivô Guilherme Teichmann, que defende a equipe 

de Limeira. De acordo com Oscar Schmidt, porém, essa relação deveria ter 

acontecido antes.  

   

Hoje a CBB chega a suportar a liga. Ela deveria ter feito isto antes. Ela 
deveria ter batizado a liga, ela deveria ter ajudado a liga a se criar porque 
iria tirar um peso enorme de cima dos seus ombros, mas, infelizmente, por 
motivo pessoal do seu presidente. Ele não quis dar o braço a torcer para 
que ídolos, jogadores de basquete soubessem mais do que ele, porque 
eles acham que nós, ex-jogadores ou jogadores, não entendemos patavina 
disso. Então, infelizmente, esta é a realidade. A experiência da gente 
jogando fora do país muitos anos, falando várias línguas, não conta nada. 
O que conta é ficar escondido aqui no nosso campeonato interno, sem ver 
o que está acontecendo no mundo. Então é por isso que a gente está 
vivendo essa seqüência de maus resultados da seleção brasileira também. 
De mídia, porque ninguém sabe que o basquete existe, porque se você sair 
perguntando por aqui quem é o campeão brasileiro de basquete, ninguém 
vai saber. Quem é o campeão brasileiro de basquete? É o da liga. Não teve 
final no ano passado, mas mesmo assim o último campeão brasileiro de 
basquete foi o meu time, Telemar (da liga foi o Limeira e da CBB, dois anos 
atrás, foi o Telemar.). Você pergunta para qualquer pessoa e ninguém 
sabe. Ninguém tem a menor idéia de que o basquete interno existe. 187 

 

                                              
186 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
187 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
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O segundo campeonato da NLB foi formulado da seguinte forma: as equipes 

seriam divididas em três grupos: norte, sul e sudeste. Esses grupos jogariam entre si 

em circuitos. As oito melhores equipes desses grupos estariam classificadas para a 

segunda fase, que seria disputada em dois quadrangulares, dos quais sairiam quatro 

equipes que fariam um quadrangular final para sagrar o campeão. Entretanto 

apenas as equipes do grupo norte encamparam a idéia e jogaram entre si. As outras 

equipes que deveriam participar do torneio não o fizeram, pois as equipes de São 

Paulo preferiram participar de um torneio que a Federação Paulista de Basquetebol 

organizou nas mesmas datas. 

 

[...] a nossa liga não consegue fazer que a federação (paulista) venha pro 
nosso lado, por que ela não pode brigar com a confederação. Ela diz que 
briga, federação paulista diz que briga, mas não briga, então hoje a gente 
tenta montar hoje julho de 2007, montar um campeonato com 6, 7 clubes 
que estão parados, a federação resolve fazer um torneio de dois fins de 
semana desestimula teoricamente [...]188 

 
  

Do outro lado, a CBB organizou o 18º. CNBM com apenas treze equipes. 

Essas equipes jogaram entre si em turno e returno, classificando-se para a próxima 

fase os oito melhores colocados, que começam a fase de play-offs até sair um 

campeão. Este campeonato teve como campeão a equipe de Brasília, derrotando na 

final a equipe de Franca. 

 Como o campeonato da temporada de 2006/07 da NLB não saiu do papel, a 

NLB está em estado de hibernação. Ela continua existindo, mas no momento não 

organiza nenhum campeonato profissional masculino. Toda esta situação acarretou 

um prejuízo de 30 mil reais, pois clubes que deveriam pagar as taxas cabíveis não o 

fizeram. 

 

[...] e hoje a nossa liga está numa situação muito difícil. Nós não temos 
condições de pensar em organizar campeonatos porque os clubes 
resolveram ficar esperando a federação e a confederação então paciência, 
né. Há um prejuízo de aproximadamente 30 mil reais. Não é bancário, é de 
serviços que alguns profissionais já deviam ter recebido esses salários. 
Estamos tentando deixá-la estacionada, estamos cobrindo, tentando cobrar 
alguns clubes não juridicamente, tentando fazer acordos para tentar salvar 
esses 30 mil e não fechar a nossa liga, deixar ela contabilmente e 
legalmente aberta para qualquer momento se quiserem voltar. Não 
podemos matar os cara, os cara não querem, eles querem jogar o 
campeonato brasileiro da CBB, eu acho que tem que jogar o paulista é 

                                              
188 Entrevista concedida em 17/07/2007, por Fernando Soares Mauro. 



 80 

lógico, é o melhor, mas nada a federação paulista nada faz para ajudar a 
liga nesse intermédio que acaba o brasileiro e o paulista. Esse tempo 
ocioso que o jogador não tem salário ela não quer se juntar a nós por 
causa de diferenças. Isso eu falo e é verdade. Não se dá com um, outro 
não se dá com o outro, e com isso o basquetebol perde.189 

 

 
A NLB, que começou com um futuro promissor, apoiada por todos os cubes 

que disputavam o CBNM, acabou não vingando e espera uma oportunidade de 

voltar num futuro breve. A decepção do mentor da liga, Oscar Schmidt, é evidente, 

como ele mesmo descreve:  

 

O grande arrependimento Rolando, sabe qual é? Que a gente teve a 
solução na mão. A gente teve a solução na mão e eles preferiram apostar 
no campeonato cada vez pior da CBB. Esse é o grande arrependimento, a 
gente teve a solução na mão e não tivemos [...] essa é a grande verdade. 
Preferimos trair o movimento ao qual eu apoiei, preferi trair, do que querer 
uma mudança pra melhorar, preferi voltar para trás, essa que é a grande 
verdade. Agora não vem com historinha; o que a liga me oferece? O que a 
liga me oferece? A liga é tua rapaz, a liga não é do Oscar, a liga não é da 
Hortência, a liga não é de ninguém a liga é tua, como o que a liga te 
oferece? A liga é tua, você manda na liga, é diferente. O que a CBB te 
oferece, sim. Porque a CBB não é tua. A CBB te obriga fazer as coisas, 
você abaixa a cabeça e faz, é pior, é pior. Na liga você manda, você briga, 
você discute, você influencia para votar, é a verdadeira democracia, 
entendeu? E essas pessoas, grandes pessoas preferiram falar, mas o que 
a liga me oferece? Não oferece nada, mas é tua. A CBB oferece o que? 15 
mil por ano? Não é tua, você joga obrigado, mandado, você não influencia 
no calendário, porque na liga você faz o calendário que você quiser, você 
joga do jeito que você quiser na liga. 190 

 

 
 Dentro de todo esse contexto criado dentro do basquetebol brasileiro, é 

explícito o descontentamento dos clubes com as duas instituições que são 

responsáveis pela organização das ligas profissionais. A resposta para o nosso 

basquetebol ainda é uma incógnita. Não pretendo tomar partido de nenhum dos dois 

lados, mas apenas analisar os dados desta situação. No próximo capítulo 

relacionarei os dados empíricos e bibliográficos com as teorias sociológicas 

descritas no capítulo um para poder fazer uma análise mais detalhada.  

 

 

 

 

                                              
189 Entrevista concedida em 17/07/2007, por Fernando Soares Mauro. 
190 Entrevista concedida em 10/05/2007, por Oscar Schmidt. 
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CAPÍTULO 4 – APROXIMAÇÃO ENTRE A TEORIA SOCIOLÓGICA  E OS DADOS 
EMPÍRICOS 

 

 

Dentro dos limites deste capítulo procurarei analisar o material empírico 

coletado através dos conceitos sociológicos de Pierre Bourdieu e Norbert Elias. O 

mesmo assunto poderá aparecer sendo analisado por mais de um conceito de 

ambos os autores. Não é meu objetivo fazer uma aproximação dos diferentes 

conceitos nem dos autores, mas sim utilizá-los para que tenhamos uma visão mais 

ampla e aprofundada sobre o tema.  

Para explicar o aparecimento das ligas de basquetebol ao redor do mundo, 

especialmente as citadas neste trabalho, a saber: NBA, LEGA BASKET, LEGA DUE, 

ACB, LEB, CBB e NLB, é necessário entender que elas surgiram a partir da criação 

e da popularização do basquetebol ocorrida primeiramente no leste dos Estados 

Unidos da América no final do século XIX e início do século XX. Com o basquetebol 

desenvolvendo-se naquela região, o surgimento de ligas amadoras e profissionais 

foi apenas uma questão de tempo. Dentro desse panorama, utilizarei os conceitos 

de Pierre Bourdieu (habitus, campo e capital) e Norbert Elias (configuração, modelos 

de jogo e poder) para buscar um entendimento melhor do fenômeno.  

A noção de habitus de Pierre Bourdieu é a primeira a ser trabalhada, sendo 

que, a partir dela, poderei caracterizar a evolução do basquetebol através de suas 

ligas, pois ela gera e organiza as práticas sociais e neste caso as práticas 

esportivas. A estrutura formada pelas primeiras ligas foi responsável pela criação de 

esquemas geradores de normas e regras, que por sua vez geraram estratégias que 

vieram de encontro às necessidades de um grupo específico de pessoas que tinham 

um objetivo comum, criando assim uma sucessão de condutas afins. A estrutura 

estruturada formada pelas ligas iniciais funcionou como estrutura estruturante para 

as ligas que surgiram com o decorrer do tempo, formando assim uma cadeia de 

inter-relações sociais. Tais estruturas foram interiorizadas pelas novas ligas que 

vieram a seguir e que reproduzem a lógica objetiva inicial, mas são reestruturadas, 

sofrendo transformações e adaptações duráveis de acordo com a necessidade 

destas novas estruturas que, por sua vez, podem funcionar como estruturas 

estruturantes para outras que estão por vir, sempre levando em conta que estas 
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disposições podem ser modificadas de acordo com as necessidades particulares de 

cada um.  

 A NBA surgiu a partir de outras duas ligas, levando consigo na sua 

elaboração características de tais ligas (tal como foi descrito no primeiro capítulo). 

Então se pode dizer que ela é nada mais que uma estrutura estruturada formada a 

partir de duas estruturas estruturantes e que no decorrer de sua existência também 

se transformou em estrutura estruturante. Seu modelo de disputa é utilizado por 

várias ligas ao redor do mundo, especialmente as citadas neste trabalho. O sistema 

de disputa final, conhecido como play-off, é usado em todas elas sem exceção. A 

LEGA BASKET, LEGA DUE, ACB, LEB, CBB e NLB usam deste sistema para 

conhecer o campeão de sua temporada. A NLB, é a única que, além de usar o 

sistema de play-off na fase final, aproxima-se ainda mais ao dividir os clubes em 

conferências como é feito na NBA. Além disso, a NLB teve outras influências 

americanas na sua elaboração, tais como: três árbitros por partida, o show durante 

os intervalos, os prêmios aos espectadores presentes no ginásio e a grande 

influência das equipes na estruturação e no gerenciamento do campeonato, o qual é 

feito pelas próprias equipes, característica essa que é comum às ligas européias 

citadas acima. A única que detém todo o poder na regulamentação e gerenciamento 

da sua liga é a CBB. 

 Todas as estruturas e agentes que detêm o mesmo habitus compõem o 

campo. O campo por sua vez constitui o habitus. O campo em questão neste 

trabalho é o campo esportivo que é, na verdade, um espaço no qual são travadas 

lutas que tem o esporte como foco principal da disputa. Entretanto o esporte 

contemporâneo, que forma o campo esportivo atual, advém de transformações 

ocorridas desde o surgimento de determinada prática esportiva, como relata Marchi 

Jr.: “... considerando a história das práticas esportivas como uma história estrutural 

que revela as transformações sistemáticas ocorridas desde o surgimento de 

determinada prática até o seu estado atual.”191 

Para Bourdieu, o esporte moderno é diferente das práticas pré-capitalistas, 

que na maioria foram os modelos para a criação dos esportes atuais, com exceção 

do basquetebol e do voleibol que foram “inventados”. Tal comparação  

 

                                              
191 MARCHI JR, W. Bourdieu e a teoria do campo esportivo. In: PRONI, R. e LUCENA, M. Esporte – 
História e Sociedade. Campinas: Autores Associados, 2002, p. 96-97  
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[...] só tem fundamento quando, indo exatamente na direção inversa da 
busca das “origens”, tem como objetivo, como em Norbert Elias, apreender 
a especificidade da prática propriamente esportiva ou, mais precisamente, 
de determinar como alguns exercícios físicos pré-existentes passaram a 
receber um significado e uma função radicalmente novos – tão 
radicalmente novos como os casos de simples invenções, como o vôlei ou 
o basquete – tornando-se esportes definidos em seus objetos de disputas, 
suas regras do jogo e, ao mesmo tempo, na qualidade social dos 
participantes, praticantes ou espectadores, pela lógica específica do 
“campo esportivo”.192 

 

Dentro do campo esportivo encontra-se o sub-campo basquetebol que agrupa 

todas as estruturas inseridas neste trabalho, sendo que o sub-campo se comporta 

com as mesmas características do campo em que está incluso. O campo 

caracteriza-se por ser um espaço onde ocorrem disputas, lutas e competições 

especialmente entre o novo, que procura ganhar espaço, e o dominante, que detém 

o monopólio procurando eliminar a concorrência e garantir assim a sua supremacia.  

A disputa que ocorre dentro do campo é uma constante. A primeira evidência desta 

disputa pela hegemonia dentro do sub-campo do basquetebol, citada neste trabalho, 

é a acontecida entre a NBA e a ABA na década de setenta, que acabou com a 

falência da ABA, que era o “novo” e que procurava ganhar espaço. A NBA saiu 

daquela disputa ainda mais forte, pois com a falência de sua opositora conseguiu 

agrupar as melhores equipes e os melhores jogadores da estrutura concorrente.  

No Brasil, recentemente, a disputa pela supremacia dentro do sub-campo do 

basquetebol brasileiro levou mais duas estruturas a se engajar numa batalha pelo 

poder. A CBB, estrutura dominante, viu-se ameaçada pelo surgimento de outra 

estrutura que pregava a profissionalização do basquetebol, a NLB. Durante muitos 

anos a CBB foi soberana no basquetebol brasileiro organizando-o e gerenciando-o. 

Apesar de ter obtido resultados de expressão dentro de sua trajetória, muitos 

estavam descontentes com o seu desempenho, o que levou à criação da NLB.  Esta 

nova estrutura, criada em 2005, a partir de um projeto do ex-jogador Oscar Schmidt, 

pregava a profissionalização do basquetebol especialmente no desenvolvimento de 

uma liga profissional brasileira baseada em ligas internacionais. O sub-campo do 

basquetebol brasileiro então se tornou um cenário de disputa, de uma relação de 

forças entre dois concorrentes engajados na luta que o dividiu. O dominante usou de 

todos os recursos possíveis para inibir o crescimento desta nova estrutura. Por sua 

                                              
192 BOURDIEU, P. Como é possível ser esportivo? In: Questões de sociologia . Rio de Janeiro: 
Marco Zero, 1983, p. 138. 
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vez a NLB baseou-se na lei Pelé para ser confirmada como uma estrutura legal e 

que teria por direito seu espaço legalizado dentro do cenário nacional. O resultado 

desta disputa a princípio foi um enfraquecimento do basquetebol brasileiro, pois ao 

invés de termos uma liga forte com a participação de todas as equipes, tivemos duas 

ligas distintas. A temporada teve como marco as disputas judiciais entre as duas 

estruturas envolvidas, culminando com apenas um campeão nacional, apesar da 

existência de duas ligas, pois o campeonato gerenciado pela CBB não terminou. 

Apesar do aparente sucesso da NLB o seu segundo campeonato masculino não 

saiu do papel, enquanto a CBB organizou o seu com várias equipes dissidentes da 

NLB. Hoje a NLB está em estado de hibernação esperando o momento oportuno de 

voltar às atividades e quem sabe profissionalizar o basquetebol brasileiro. A 

estrutura dominante novamente se impôs e conseguiu continuar soberana dentro do 

sub-campo apesar do descontentamento de vários agentes envolvidos no processo.  

Toda a desorganização envolvendo o sub-campo do basquetebol brasileiro 

levou muitos atletas a abandonar o Brasil para participar de outras ligas mais 

organizadas e que dão melhores condições de trabalho e de remuneração. São 

vários os atletas que atuam fora do país, como pode se comprovar nos depoimentos 

presentes no desenvolvimento deste trabalho, e que justificam sua saída 

argumentando que falta de organização e planejamento nos campeonatos nacionais 

e na seleções; que faltam  melhores condições de trabalho e que a remuneração 

deveria ser melhor. Há atletas brasileiros participando da NBA e das ligas espanhola 

e italiana.  

As situações descritas acima, NBA x ABA e CBB x NLB, ocorreram porque as 

estruturas envolvidas no processo têm um capital específico que permite que entrem 

na disputa pela hegemonia do campo. Todas as estruturas citadas neste trabalho 

têm um capital específico e através dele conseguem ou não se impor dentro do 

campo. Para ser a estrutura dominante dentro do campo, a estrutura deverá ter um 

capital específico, que nada mais é que o capital simbólico, maior do que o das 

outras estruturas inseridas no campo, impondo um poder simbólico. Em todo campo 

a distribuição de capital é desigual, e isso faz com que ele permaneça em conflito, 

sendo que as estruturas dominantes procuram defender sua hegemonia face ao 

inconformismo das outras estruturas pertencentes a este campo. O capital simbólico 

é constituído pelos capitais econômico, cultural e social. 
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Novamente me reportarei ao caso da NBA e da ABA. A NBA possuía na 

década de 70 um capital simbólico maior do que a sua adversária. Capital esse 

conseguido em mais de vinte anos como estrutura consolidada dentro do campo 

esportivo norte-americano. Na realidade obteve este capital simbólico de várias 

formas. No aspecto econômico, tinha o respaldo financeiro da televisão e da venda 

de ingressos e produtos licenciados. No aspecto cultural, tinha o conhecimento 

adquirido durante os primeiros vinte anos de funcionamento, ao longo dos quais 

passou por diversas transformações para atingir o patamar em que se encontrava e 

também contava com a cobertura da imprensa, que a fazia atrair fãs e influenciava 

outras estruturas fora dos Estados Unidos.  

Do outro lado estava a ABA, que procurava seu espaço. Possuía um capital 

simbólico menor do que seu concorrente. Com apenas poucos anos de experiência, 

não dispunha da mesma cobertura que a imprensa dava à NBA, por isso não 

conseguia atrair o mesmo público, o que resultava no agravamento de seus 

problemas financeiros.  

Devido a essa combinação de fatores, a NBA conseguiu fazer com que sua 

oponente fracassasse e ainda deu um salto de qualidade, pois adicionou à sua 

estrutura os melhores jogadores e as melhores equipes da ABA, agregando também 

detalhes técnicos que ajudaram na propagação do show. 

No Brasil a CBB possui um grande capital simbólico construído desde a sua 

criação, em 25/12/1933, até os dias de hoje. No aspecto econômico, tem respaldo 

financeiro do COB, que repassa verbas às Confederações esportivas nacionais, 

além do conseguido através da Lei Piva e de contratos de patrocínio. No aspecto 

cultural, tem o conhecimento adquirido durante os anos de gerenciamento e 

organização do basquetebol brasileiro além de ser a estrutura brasileira reconhecida 

pela FIBA.  

A NLB, por sua vez, aclamada por vários atletas e dirigentes do basquetebol 

brasileiro como uma alternativa capaz de tirar o esporte da crise que vem 

atravessando nos últimos anos, teve grandes dificuldades em obter respaldo 

financeiro para o seu campeonato. Conseguiu um contrato de transmissão dos jogos 

pela televisão a cabo ESPN e apoio das bolas de basquetebol Wilson. Teve seu 

direito de funcionamento reconhecido pela Lei Pelé, mas não foi reconhecida pela 

FIBA, pois a mesma reconhece apenas uma estrutura oficial por país. Teve 

cobertura de imprensa na sua primeira temporada, mas, ainda assim, sucumbiu ao 
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poder simbólico da CBB, que não poupou esforços para garantir sua hegemonia no 

basquetebol brasileiro. 

Tendo completado a análise dos dados através dos conceitos de Pierre 

Bourdieu, passo a analisá-los através dos conceitos de Norbert Elias. 

O basquetebol criou uma configuração onde estão incluídos vários elementos 

desta pesquisa tais como: as ligas, as equipes, os clubes, os jogadores, os técnicos, 

os dirigentes, os árbitros, a mídia e os patrocinadores, entre os quais ocorre um 

desequilíbrio de potências, de poder. A cadeia de interdependência existente entre 

as instituições e agentes dentro deste contexto ocorre de várias maneiras, formando 

assim uma rede de interdependência. Cada instituição que forma esta configuração 

é formada por indivíduos, e tais instituições e indivíduos se inter-relacionam e 

dependem uns dos outros, sendo que todos fazem parte dela, como se pode 

comprovar na citação de Cavichiolli: 

 

Os configuracionistas negam a divisão entre sociedade e indivíduo, isto 
porque compreendem que as pessoas estão ligadas umas às outras das 
mais diversas maneiras, o que constitui teias de interdependências 
(configurações) dos mais variados tipos, as quais mantêm um equilíbrio de 
poder mais ou menos estável. Por isso, podemos entender que a 
sociedade é formada por nós e pelos outros, sendo que entre todas essas 
pessoas inserimos nós próprios.193 

 

  Entretanto as configurações estão sempre em fluxo. Como a configuração 

não é um fenômeno estático, estando sempre em movimento, as instituições podem 

mudar de posição, ocupando ora uma situação de supremacia, ora uma situação de 

inferioridade. Isso acontece pelo desequilíbrio de poder dentro das configurações. O 

poder é o elemento essencial dentro das configurações e das relações sociais e 

determina a instituição dominante dentro da configuração, sendo que todos os 

elementos inseridos o possuem só que alguns possuem mais do que outros. 

 

A sociologia refere-se então a pessoas, pessoas vivendo em 
interdependência nas mais variadas formas. Juntamente estas figurações 
sociais, nas quais se estabelecem múltiplas interdependências, modelam e 
envolvem o viver em sociedade. Estabelecem-se configurações sociais 
móveis, tanto interna quanto externamente a um determinado grupo, estão 
sempre em fluxo, em processo vivencial; as transformações decorrentes, 
algumas rápidas e efêmeras, outras de longo curso, mais duradouras 
definem e redefinem a balança do poder entre pessoas e grupos. Estas 
configurações sociais são, desta maneira, conseqüências inesperadas das 

                                              
193 CAVICHIOLLI, F.R. Abordagens do lazer no Brasil: um olhar processual.  Tese de doutorado 
apresentada a Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2004, p.167 
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inúmeras possibilidades de interações sociais vividas, estando o poder, 
situado sempre como elemento fundamental de qualquer configuração. 194 

 

As relações de interdependência das ligas de basquetebol formadas 

primeiramente no leste dos Estados Unidos cresceram e se ampliaram, tornando-se 

responsáveis pelo desenvolvimento do esporte e culminando com a criação da NBA 

em 1951. Não que tal processo de evolução fosse intencional. Apenas aconteceu, 

não foi planejado. Este processo é denominado processo cego. Com o aparecimento 

da NBA e com o sucesso de seu modelo de disputa, outras ligas surgiram, utilizando 

um modelo de disputa e de organização semelhante.  

Esta configuração do basquetebol está inserida dentro de uma configuração 

mais ampla que vou chamar de configuração esportiva. Todos os outros esportes 

também possuem uma rede de interdependência de acordo com suas 

características, sendo que se relacionam e formam uma cadeia maior de 

interdependência. Cada esporte busca seu espaço dentro desta configuração 

esportiva.  

No Brasil, além de ter instituições e agentes que se relacionam, tais como a 

CBB e a NLB, o basquetebol ainda se relaciona num espaço maior com outros 

esportes.  

Novamente me reporto aos casos já citados neste capítulo. A NBA detinha um 

poder maior que sua concorrente a ABA, por isso conseguiu fazer-se soberana 

dentro do basquetebol americano, provocando o encerramento das atividades de 

sua concorrente. No Brasil, a disputa pelo poder entre a CBB e a NLB mostra que o 

processo não é estático. Num primeiro momento, a NLB conquistou poder suficiente 

para realizar seu campeonato e levar seu projeto adiante. Este poder foi obtido pela 

catalisação do descontentamento de várias equipes com a CBB e através da sua 

legalização. Porém, a CBB também realizou o seu campeonato, mas não conseguiu 

finalizá-lo, pois ocorreram disputas judiciais envolvendo equipes que participavam da 

NLB e do CNBM. Passado o momento inicial, a CBB conseguiu conservar poder 

suficiente para reagrupar várias equipes dissidentes, retornando à condição de 

supremacia dentro da configuração. A NLB teve uma queda de poder e não 

conseguiu organizar o seu segundo campeonato.   

                                              
194 GEBARA, A. Anotações para a teoria do processo civilizador: proposições para a história da 
educação.  In: Comunicações. Ano5, número 2, novembro/1998. Piracicaba: Universidade Metodista 
de Piracicaba, p. 141-142. 
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Esta disputa existente entre as instituições em busca do poder através das 

inter-relações humanas demonstra que a sociedade é estruturada num modelo 

competitivo. Sendo assim os modelos de jogo de Norbert Elias podem demonstrar 

todas as relações existentes dentro da configuração. “Os modelos de jogo ajudam a 

mostrar como os problemas sociológicos se tornam mais claros e como é mais fácil 

lidar com eles se os reorganizarmos em termos de equilíbrio, mais do que em termos 

reificantes.”195  

A partir dos modelos de jogo, descritos no capítulo 1, pode-se fazer uma 

análise de várias situações que foram apresentadas durante o desenvolvimento 

deste trabalho. O primeiro modelo de jogo a ser discutido é o jogo entre duas 

pessoas196 com regras. 

 
[...] mostrando como a teia de relações humanas muda quando muda a 
distribuição de poder. Uma das maneiras de conseguir uma simplificação, 
tem sido a substituição de uma série de hipóteses sobre a força relativa 
dos jogadores, pelas diferenças de potencial de poder das pessoas ou 
grupos nas suas relações uns com os outros. Os modelos têm sido 
dispostos de modo a destacar mais nitidamente a transformação sofrida 
pela onda de inter-relações humanas quando diminuem as diferenças de 
poder.197  

 

Existem duas situações neste modelo. A primeira é quando um jogador198 é 

muito superior ao outro. 

  

Imaginemos um jogo entre duas pessoas, sendo uma delas muito superior 
à outra – A é um jogador muito forte e B é muito fraco. Neste caso, A tem 
uma grande capacidade de controlo sobre B. Até certo ponto, A pode forçar 
B a fazer determinadas jogadas. Por outras palavras, A tem poder sobre 
B.199 

 

Esta situação pode ser relacionada com algumas descritas anteriormente. 

Primeiramente a disputa que ocorreu entre a NBA e a ABA. A NBA tinha um poder 

muito superior ao da ABA, por isso teve um grande controle sobre a sua oponente, 

culminando com o encerramento das suas atividades. A NBA também usa de seu 

poder para atrair jovens jogadores de outros países para participarem da sua liga. O 

poder nesta situação vem da sua organização mais eficiente, das melhores 

                                              
195 ELIAS, N., Introdução a Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980, p. 81 
196 O termo pessoa refere-se às instituições inseridas na configuração   
197 ELIAS, N. Introdução a Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980, p. 88  
198 O termo jogador refere-se às instituições inseridas na configuração 
199 ELIAS, N. Introdução a Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980, p. 88 
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condições de trabalho e, especialmente, da remuneração financeira mais 

compensadora, como foi relatado nas entrevistas.  

No Brasil, o basquetebol não consegue atrair novos atletas porque, no 

momento, outros esportes detêm uma força de atração maior e têm mais facilidade 

de conseguir atletas, como destacou Marcel de Sousa em seu relato sobre a 

preferência dos jovens brasileiros. O basquetebol brasileiro, que obteve em sua 

história expressivos resultados internacionais (bi-campeão mundial masculino, 

campeão mundial feminino, só para citar alguns) e que era considerado o segundo 

esporte nacional na década de setenta e início da década de oitenta, ficando atrás 

apenas do futebol, perdeu espaço para outros esportes na preferência nacional.  

Outra situação envolvendo uma disputa de poder ocorreu no segundo ano de 

existência da NLB. A NLB tinha a proposta de realizar o seu segundo campeonato, 

mas a CBB que esteve em desvantagem por um curto período, retomou o poder 

fazendo com que a NLB entrasse em “estado de hibernação”, como relatou 

Fernando Mauro em sua entrevista. Esta situação demonstra que a balança de 

poder não é estática podendo pender ora para um lado, ora para outro.  

A segunda situação ocorre quando um jogador consegue diminuir a diferença 

de força dentro da configuração.  

 

Imaginemos que a diferença entre a força de A no jogo e a de B diminua. 
Não interessa que isto aconteça pelo fato de a força de B aumentar ou pelo 
fato da de A diminuir. As possibilidades de A controlar as jogadas de B – ou 
seja o seu poder sobre B – diminuem proporcionalmente; as possibilidades 
de B controlar A aumentam proporcionalmente.200 

 

Esta situação é bem clara no primeiro ano da NLB, que conseguiu diminuir a 

diferença entre a força da CBB e a sua própria. Nascida do descontentamento de 

vários dirigentes do basquetebol brasileiro, a NLB teve sua proposta aceita por 

unanimidade por todos os clubes – como relatou Oscar Schmidt em seu depoimento 

– conseguiu um curto sucesso, realizando seu projeto durante apenas um ano. 

Apesar de uma adesão unânime, várias equipes voltaram naquele mesmo ano a 

disputar o campeonato da CBB e abandonaram o projeto que aprovaram. Mesmo 

assim, a nova liga teve poder suficiente para realizar o seu campeonato e fazer 

frente à instituição dominante naquele período. 

                                              
200 Ibid., p. 89  



 90 

Um modelo de jogo que é bem definido e descrito no trabalho são os jogos de 

muitas pessoas a um só nível.  

 

 Imaginemos um jogo em que o jogador A joga simultaneamente com 
vários adversários mais fracos, não separadamente, mas contra todos eles 
ao mesmo tempo. Assim, joga um jogo isoladamente contra um grupo de 
adversários, em que cada um por si é mais fraco do que A. Este modelo 
permita a formação de várias constelações no equilíbrio de poder. A mais 
simples é aquela em que os jogadores B, C, D e os seus colegas formam 
um grupo dirigido contra A, e não são perturbados em tensões entre si.201 

 

Esta situação está muito clara em duas situações descritas no trabalho. A 

primeira é nas ligas italianas. As ligas são organizadas pela federação, mas toda 

decisão tem que ser votada pelos clubes. A federação não tem autonomia para 

decidir sozinha os rumos do campeonato. Então os clubes que sozinhos não teriam 

forças para enfrentar a federação se uniram fazendo com que a balança do poder 

penda para o seu lado.  

No Brasil, a união das equipes descontentes com o gerenciamento da CBB, 

levou os clubes a se unirem aumentando seu poder e dando autonomia suficiente 

para que formassem a NLB.  

Outro modelo de jogo que é cabível de análise é o modelo de jogo de dois 

níveis: tipo oligárquico. 

 

A pressão exercida sobre jogadores individuais, devido ao aumento de seu 
número, pode provocar uma mudança dentro do grupo. Um grupo em que 
indivíduos jogam com os outros no mesmo nível pode converter-se num 
grupo de jogadores de dois níveis. Todos os jogadores se mantêm 
interdependentes, mas já não jogam diretamente uns com os outros. Esta 
função é desempenhada por funcionários especiais que coordenam o jogo 
– representantes, delegados, líderes, governos, cortes, régias, elites 
monopolistas e assim por diante.202 

 

A disputa de poder dentro da configuração entre CBB e NLB envolveu, além 

das duas instituições, as equipes que fazem parte de cada uma delas. As equipes 

que participavam da NLB e tinham por direito participarem do campeonato 

organizado pela CBB, pois conseguiram a classificação através de suas colocações 

nos campeonatos estaduais, foram buscar na justiça as suas inclusões no 

Campeonato Nacional Masculino de Basquetebol, já que a CBB proibia que qualquer 

                                              
201 ELIAS, N. Introdução a Sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980, p. 90 
202 Ibid., p.93 
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equipe integrante da NLB também participasse de seu campeonato. As equipes 

excluídas recorreram à justiça para garantir sua inclusão no campeonato.  

Outro caso que foi parar na justiça e que reflete este modelo de jogo foi o 

caso da equipe da Telemar contra a CBB. Esta equipe que havia vencido o 

campeonato anterior e, em função disso, estava credenciada a representar o Brasil 

nos campeonatos internacionais, foi proibida disso pela CBB, pois era uma das 

equipes sócio-fundadoras da NLB. Esta ação permanece na justiça até os dias de 

hoje, mesmo após a equipe da Telemar ser desativada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
 Meu envolvimento com o tema propiciou o desenvolvimento desta pesquisa, 

pois dediquei à prática do basquetebol mais de vinte anos da minha vida. Mesmo 

tendo abandonado as quadras e seguido a vida acadêmica, sinto que continuo a 

fazer parte desse mundo. Portanto, este trabalho é uma forma de contribuir para a 

análise da situação em que se encontra o basquetebol brasileiro. 

 O basquetebol, que nasceu em 1891, cresceu de um modo muito rápido. 

Ultrapassou fronteiras e hoje em dia está presente em pelo menos 213 países, 

países estes que são afiliados da FIBA, sendo que eles se dividem em cinco zonas 

da FIBA: FIBA África, FIBA Américas, FIBA Ásia, FIBA Europa, FIBA Oceania.203 

Além disso a NBA está se expandindo ao redor do mundo, contando com escritórios 

e representantes em vários países. É muito fácil acompanhar a inserção da NBA, 

especialmente em nosso país. É só observar o número de artigos relacionados à 

NBA oferecidos em nossas lojas. Pode-se dizer, então, que o basquetebol há muito 

deixou de ser um esporte norte americano para se tornar um esporte mundial, e de 

certa forma o habitus difundido pela NBA acabou sendo o modelo estruturante. 

 Além disso, o basquetebol deixou de ser apenas um esporte, transformando-

se em um negócio. A característica de negócio é facilmente reconhecível nas 

atitudes, especialmente da NBA em sua expansão pelo mundo. Além de levar o 

basquetebol de sua liga para vários países, a NBA está abrindo novos mercados. 

Como relatado em minha pesquisa, a NBA possui planos de entrada em diversos 

países através de empresas licenciadas e de atletas desses países. Esta é uma das 

razões, senão a maior razão a meu ver de a NBA possuir tantos atletas estrangeiros. 

A NBA objetiva o lucro. 

Devido a seu enorme sucesso, a NBA tornou-se um desejo de consumo, tanto 

para jogadores que querem participar da sua melhor estrutura como para outras 

ligas de diferentes países que se inspiram nela. Mas apenas importar o modelo 

americano de gestão e organização talvez não venha a ser a melhor solução. Países 

diferentes têm características diferentes. É necessário moldar a estrutura da NBA às 

características estruturais, sociais, econômicas e culturais do país em questão. 

                                              
203 Cf. www.fiba.com, acessado em 02/01/2008 



 93 

Uma das razões para este sucesso da NBA é o profissionalismo que existe 

em todo o seu processo. Como a NBA objetiva o lucro, todas as pessoas nela 

envolvidas dependem do seu sucesso. As equipes que fazem parte da liga são na 

verdade os donos da liga. Elas decidem quais os caminhos que devem ser tomados 

para a obtenção do lucro. Nesta instituição, jogadores, diretores das equipes, 

roupeiro, massagista, técnicos, assessor de imprensa, relações públicas e 

responsáveis por outras funções que formam as equipes, são profissionais que 

dependem do sucesso da sua equipe. Em outras palavras, dependem da NBA para 

sobreviver. 

Outro fator que auxiliou a NBA durante este processo é a televisão que foi 

uma grande aliada na criação do habitus no campo esportivo, em especial do sub-

campo basquetebol. O espetáculo produzido pela NBA não só para a televisão, mas 

para todos os envolvidos no processo foi de grande importância para a fixação e a 

disseminação da marca e do basquetebol. A transmissão dos jogos por canais de 

televisão a cabo – ESPN e aberto – ABC, não elitizam os telespectadores enquanto 

no Brasil o basquetebol é apenas televisionado por canais fechados, CNBM – 

SPORTV e NLB – ESPN, fazendo com que apenas os indivíduos que possuam 

televisão a cabo possam assistir aos jogos. Os espectadores que comparecem aos 

ginásios americanos desfrutam de um verdadeiro show em acomodações modernas 

tais como: assentos estofados, ginásio climatizado, lojas, restaurantes e 

estacionamentos amplos. No Brasil os ginásios não possuem tal estrutura 

dificultando a presença dos espectadores. Um dos objetivos da NLB era fazer do 

basquetebol um show para atrair o público, como foi destacado na descrição da 

partida de abertura de sua temporada.  

Mas não é só a NBA que profissionalizou o basquetebol. Outras ligas 

estudadas nesta pesquisa também seguem o mesmo modelo. As equipes italianas e 

espanholas também são responsáveis pela liga e decidem o seu futuro. Negociam 

contratos de televisão, contratos de licenciamento e organizam o campeonato e o 

dinheiro levantado com estes contratos é dividido pelas equipes. As suas 

confederações ou federações locais se restringem apenas à massificação do 

esporte e à formação das seleções nacionais. As ligas européias em questão 

também são profissionais.  

Nas ligas italianas, o poder dos clubes é demonstrado pela capacidade 

financeira que eles têm. Se o clube tem poder suficiente para participar da liga, ou 
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seja, responsabilidade financeira, ele será proibido de participar, pois deve 

apresentar uma garantia que é capaz de sustentar a sua equipe financeiramente. 

Estes recursos provem de patrocínios, cotas de televisão e de venda de ingressos a 

qual é feita antes do inicio do campeonato. A liga é na verdade uma sociedade 

financeira. No Brasil, a CBB e NLB não têm regras financeiras para que as equipes 

possam participar do campeonato. A participação dos clubes CNBM depende única 

e exclusivamente da sua classificação nos campeonatos estaduais, mesmo que ele 

não tenha um respaldo financeiro comprovado. Quanto a NLB, os clubes 

participantes são aqueles que se associaram a liga e que também não dão nenhuma 

garantia financeira. Os recursos que os clubes possuem dependem exclusivamente 

de patrocínios. A maior finalidade dessa garantia financeira dada pelos clubes 

italianos é a segurança de que o clube terá condições de honrar seus compromissos 

com os atletas e não abandonará o campeonato no seu decorrer. 

É uma enorme diferença com o que acontece no basquetebol brasileiro. 

Enquanto a NBA e as ligas européias são instituições que visam o lucro, a CBB, 

instituição que gere e organiza o basquetebol brasileiro é uma instituição sem fins 

lucrativos, que não visa o lucro e que, de certa forma, está na dependência de 

verbas governamentais e de patrocinadores – como, aliás, acontece na maior parte 

do campo esportivo brasileiro. A CBB é responsável pelo gerenciamento da liga e 

por negociar os contratos relacionados a ela. Além de tudo os jogadores brasileiros 

que disputam o CNBM, não são considerados profissionais, pois não possuem as 

mesmas relações de vínculo empregatício com o seu empregador – neste caso a 

equipe que defendem – que um trabalhador comum possui e que acontece nas 

outras ligas profissionais. Os dirigentes das equipes geralmente são pessoas que o 

fazem porque gostam do basquetebol e que muitas vezes têm uma história de vida 

relacionada ao esporte, trabalhando sem a contrapartida de uma remuneração 

financeira adequada.  

Nesse contexto surgiu um movimento revolucionário dentro do basquetebol 

brasileiro que procurava profissionalizá-lo. Muitas pessoas ligadas ao basquetebol 

estavam descontentes com a forma da CBB gerenciá-lo, especialmente quanto ao 

repasse das verbas de patrocínio, se uniram e criaram a Nossa Liga de Basquetebol 

– NLB. A NLB tinha o objetivo maior de profissionalizar o basquetebol e, para tanto, 

inspirou-se especialmente no modelo da NBA. Os atletas seriam profissionais e 

deveriam ser registrados como um trabalhador comum. As verbas conseguidas pela 
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NLB seriam divididas igualmente entre as equipes participantes. A criação da NLB 

culminou numa divisão de poderes que conturbou nossa realidade. Ocorreu uma 

divisão de forças entre estas duas instituições, que não poderia ocorrer num 

momento em que o nosso basquetebol atravessa sérios problemas. Estamos numa 

fase difícil. A seleção brasileira masculina não conseguiu classificar-se para as duas 

últimas olimpíadas, nem obteve bons resultados nos campeonatos mundiais de que 

participou. Esta situação envolvendo a seleção se reflete na estruturação do 

basquetebol nacional. A cobertura da imprensa tem sido cada vez menor. Os 

ginásios estão cada vez mais vazios. Em conseqüência, perdemos várias equipes 

por falta de patrocínio, pois ninguém quer investir num esporte que está cada vez 

menos divulgado pela mídia e que conta ainda com duas instituições disputando o 

poder. Além disso, está cada vez mais difícil conseguir atletas, pois as crianças que 

começam a praticar esportes preferem os que estão na mídia, os que obtêm 

resultados de expressão, o que é o caso do futebol e do voleibol. O esporte 

brasileiro deveria ter um modelo de massificação que atendesse todos os jovens 

através do esporte escolar como é feito no modelo norte americano. O atleta de 

basquetebol norte americano de alto nível, que consegue chegar a NBA, começou 

sua vida esportiva na escola. Nosso maior problema é que grande maioria das 

escolas estaduais e municipais não oferecem condições para que este trabalho seja 

feito, pois não possuem espaço físico, material e professores capacitados para o 

treinamento. Assim a massificação do esporte fica relegada aos clubes que 

dependem de patrocínio e que por isso têm dificuldades em realizar tal função. 

Então é difícil pensar na massificação do basquetebol sem que tenhamos primeiro 

um campeonato forte, com cobertura da mídia e com atletas de alto nível para que 

os jovens possam espelhar-se escolhendo o basquetebol como o esporte que irão 

praticar.  

A proposta da NLB de profissionalizar o basquetebol brasileiro teve respaldo 

de todas as equipes do basquetebol brasileiro como relatado anteriormente, mas 

algumas equipes desistiram do projeto e voltaram para a CBB. Como exemplo pode-

se citar a equipe de Rio Claro, que fez uma aposta cega, pois momentaneamente 

teria uma recompensa financeira maior provinda da CBB e que a longo prazo ela 

continuaria dominante no cenário nacional. E foi o que aconteceu. A CBB, continua 

soberana gerenciando e organizando o basquetebol brasileiro. A NLB teve um 

rápido sucesso no seu primeiro ano, mas não conseguiu repeti-lo no seu segundo 
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ano, sendo que hoje está em estado de espera. Continua funcionando, mas sem 

organizar o seu campeonato. O futuro dirá o quanto foi importante a criação da NLB, 

que por um breve período conseguiu modificar, afrontar e repensar o basquetebol no 

Brasil. 

A CBB enquanto estrutura dominante dentro do basquetebol brasileiro ainda 

demonstra todo o poder obtido por ela durante a sua existência, desde a sua 

fundação em 1933 com o nome de Federação Brasileira de Basketball até os dias de 

hoje. Em sua história teve apenas seis presidentes e de 1983 até 2008 apenas três. 

Nestes vinte e cinco anos, várias foram as tentativas de mudar o comando da 

instituição que rege o basquetebol no Brasil, mas por intermédio de seu poder 

constituído, o presidente da CBB conseguiu manter-se no comando apesar da 

insatisfação de muitos. As mudanças de comando ocorridas na CBB aconteceram 

porque o opositor conseguiu inverter a balança de poder a seu favor elegendo-se. O 

opositor vencendo a eleição e tornando-se presidente usa do poder da CBB para 

manter-se no cargo e dominar o basquetebol brasileiro até a aparição de outro 

opositor que consiga inverter a balança do poder. 

As informações coletadas neste trabalho me levaram a não aceitar a hipótese 

de “As ligas nacionais de basquetebol podem ser formadas a partir dos modelos de 

gestão esportiva, americanos e europeus, sem levar em conta as especificidades da 

cultura local”, pois além de diferenças estruturais, organizacionais, climáticas e 

profissionais de nosso país, nossos dirigentes esportivos não têm uma visão ampla 

do que pode vir a ser uma liga profissional brasileira num futuro próximo e preferem 

se contentar com pequenas vantagens imediatas do que investir num projeto que 

levaria alguns anos para dar resultados. 

Então para que o basquetebol brasileiro volte a ter um lugar de destaque no 

cenário nacional e internacional, é necessário que ele se profissionalize em todos os 

níveis, culminando com a criação de uma liga profissional que seja adequada às 

características de nossa cultura para que possa ser um esporte que atraia o público, 

a mídia e os patrocinadores. Esta profissionalização deve ocorrer, num primeiro 

momento, na instituição que rege o basquetebol brasileiro, para depois se estender 

a outros níveis e não deve apenas ser copiada. Junto a isso deve acontecer uma 

massificação do esporte. Deste modo, com o aval de todos e sem divisão de poder, 

teremos uma liga profissional como em outros países, que sirva de espelho para a 
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massificação do esporte, colaborando assim para o crescimento do basquetebol 

brasileiro. 
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1) QUAL O SEU NOME? 

2) COMO VOCÊ DESCREVERIA SEU CARGO E FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO. 

3) EM SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO OS ASPECTOS DO BASQUETEBOL QUE 

ATRAEM O PÚBLICO, A MÍDIA E PATROCINADORES? 

4) COMO VOCÊ DESCREVERIA O BASQUETEBOL BRASILEIRO, EM TERMOS 

ORGANIZACIONAIS E ESTRUTURAIS? 

5) COMO VOCÊ DESCREVERIA O BASQUETEBOL BRASILEIRO, EM TERMOS 

TÉCNICOS? 

6) COMO VOCÊ DESCREVERIA A NBA, EM TERMOS ORGANIZACIONAIS E 

ESTRUTURAIS? 

7) COMO VOCÊ DESCREVERIA A NBA, EM TERMOS TÉCNICOS? 

8) EM SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O 

BASQUETEBOL BRASILEIRO E A NBA, EM TERMOS ORGANIZACIONAIS E 

ESTRUTURAIS?  

9) EM SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O 

BASQUETEBOL BRASILEIRO E A NBA, EM TERMOS TÉCNICOS? 

10) EM SUA OPINIÃO, EM QUAIS ASPECTOS O BASQUETEBOL BRASILEIRO 

SE APROXIMA DA NBA? 

11) EM SUA OPINIÃO, COMO A INTERNACIONALIZAÇÃO DA NBA 

INFLUENCIOU O BASQUETEBOL MUNDIAL? E O BRASILEIRO? 

12) EXISTE ALGUM TIPO DE INTERCAMBIO ENTRE SUA INSTITUIÇÃO E A 

NBA? SE EXISTE COMO É FEITO? SE NÃO EXISTE, VOCÊ GOSTARIA DE TER 

ESTE INTERCAMBIO? VOCÊ CONHECE OUTRAS INSTITUIÇÕES ONDE ISSO É 

FEITO? 

13) EM SUA OPINIÃO, QUAL O PRINCIPAL MOTIVO DOS ATLETAS 

BRASILEIROS ESTAREM PROCURANDO CADA VEZ MAIS, INGRESSAREM NA 

NBA? 

14)  TENDO EM VISTA OS OBJETIVOS DA MINHA PESQUISA, QUE SÃO A 

INFLUÊNCIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA NBA NO BASQUETE BRASILEIRO 

NOS ASPECTOS ORGANIZACIONAIS, ESTRUTURAIS E TÉCNICOS., VOCÊ 

TERIA ALGUMA INFORMAÇÃO RELEVANTE QUE EU NÃO PERGUNTEI? 
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ANEXO 2 – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO DE 
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 
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TERMO DE  CONSENTIMENTO  DE  PARTICIPAÇÃO  NO  ESTU DO 
 

Este é um convite para você participar voluntariamente do estudo “A 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA NATIONAL BASKETBALL ASSOCIAT ION - 
NBA”. A presente pesquisa será realizada como trabalho de conclusão de Curso de 
Mestrado em Educação Física, área de concentração Ciência do Esporte, linha de 
pesquisa História e Sociologia do Esporte, na Universidade Federal do Paraná, pelo 
mestrando Rolando Ferreira Junior, com orientação do Profº Dr. Fernando Cavichiolli. 
Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar seu consentimento. 
Qualquer dúvida sobre o estudo ou sobre este documento pergunte ao pesquisador. 
 
• OBJETIVO DO ESTUDO 

O presente estudo tem como objetivo geral investigar como a NBA influenciou/influencia o 
basquetebol brasileiro, em termos técnicos, táticos, organizacionais e estruturais segundo a 
perspectiva de um grupo de técnicos, dirigentes e atletas.  

• PROCEDIMENTOS  

A sua contribuição será através da realização de uma entrevista, com duração de 
aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Para esse registro será utilizado um gravador 
de voz.  
 

• DESPESAS/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO VOLUNTÁRIO 

Todos os sujeitos envolvidos nessa pesquisa serão isentos de custos. 

 

• PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

A sua participação neste estudo é voluntária, podendo encerrar-se por sua vontade. 
Diante do exposto acima, eu ___________________________________ abaixo 
assinado, declaro que fui esclarecido sobre os objetivos, procedimentos e benefícios do 
presente estudo. Concedo meu acordo de participação de livre e espontânea vontade. 
Declaro também não possuir nenhum grau de dependência profissional ou educacional 
com os pesquisadores envolvidos no projeto, não me sentindo pressionado de nenhum 
modo a participar. Ciente de que os resultados serão tornados públicos em pesquisa 
científica dessa instituição. 

 

              ,    de                             de 200 

________________________________ ___________________________________ 

(Nome do sujeito experimental)  (Nome do Pesquisador) 

RG  RG 16639628-X 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO 
ESTUDO 
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ANEXO 4 – ENTREVISTAS 
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Entrevista concedida por Alex Garcia em 20/09/2006 
 
1. Seu nome? 
R: Alex Garcia 
 
2. Você poderia falar um pouco da sua carreira? 
R: Olha, comecei em Orlândia, interior de São Paulo, é.... com 12 para 13 anos. Conciliei o 
basquete com o trabalho. De manhã eu trabalhava num supermercado como empacotador de 
compras e a tarde eu revezaria de vez em quando a escola com o basquete. Então foi um ano 
assim, um ano e meio dessa forma, o trabalho, escola e o basquete, eu não tinha muito tempo 
para o basquete, mas às vezes a gente enforcava aula pra fazer o basquete, que a gente sabia 
que poderia dar um futuro melhor lá na frente pra gente. Então eu acho que esse início foi 
dolorido, mas foi bom. Foi mesmo. Passei por várias experiências boas e ruins, aprendi muita 
coisa com essa, com essa vida de jogador. Depois de Orlândia fui para Santa Rita do Passa 
Quatro, uma cidade também do lado de Ribeirão Preto, onde joguei na liga regional de 
Ribeirão, aí com quinze anos. Depois de Santa Rita do Passa Quatro fui pra Assis, onde foi 
meu primeiro ano de federado. Eu era infanto, só que jogava no juvenil, uma categoria dois 
anos acima da minha onde tive a minha primeira participação num time federado. Depois de 
Assis fui para São José do Rio Preto, onde joguei na categoria cadete juvenil. A gente foi 
campeão paulista cadete e chegamos às semi-finais do juvenil em 98. Em 99 fui convidado 
para ir para Ribeirão Preto, onde tive uma passagem muito boa com o Edvar Simões, o 
técnico, e o Tom Zé. Eles me deram muita oportunidade de jogar, de treinar com o time adulto, 
que era o meu objetivo de último ano de juvenil: estar num time onde poderia fazer parte de um 
time profissional. Naquele ano a gente foi campeão juvenil e também e tive a primeira 
oportunidade de jogar num time adulto. Então eu acho isso que foi o inicio da minha carreira 
profissional, quando tive uma passagem de quatro, cinco anos em Ribeirão, onde só tive 
sucesso, tive vários títulos. Fui tetracampeão paulista, um vice-campeonato sul-americano, um 
vice-campeonato brasileiro e um título brasileiro. 
 
3. E a experiência na NBA? 
R: A experiência nos Estados Unidos, depois da passagem com a seleção brasileira no pré-
olímpico de Porto Rico, foi assim: eu tive a oportunidade de ser convidado para pra jogar na 
NBA. Foram dois anos muito bons para mim, aprendi muita coisa, a língua também, né. 
Aprendi a falar um pouco o inglês, aprendi novas culturas, estilos diferentes de jogar basquete, 
que é o estilo da NBA, onde fiz muitos amigos lá. É uma pena, pois não tive muita oportunidade 
de jogar por causa de duas lesões, uma no primeiro ano em San Antonio, onde quebrei o 
quinto metatarso do pé esquerdo, e no segundo ano tive um pouco mais de oportunidade. 
Consegui jogar 6, 7 jogos da temporada regular como titular da equipe do Hornets, só que tive 
uma lesão no joelho, tive que operar e fiquei seis meses parado. Por enquanto foi só essa a 
minha experiência nos Estados Unidos, mas vou treinar para ir para lá. 
 
4. Na sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Eu acho que um time competitivo, um time aonde você tem vários valores individuais e 
coletivos, onde pode fazer grandes jogadas, principalmente uma que eu gosto que é a 
enterrada, isso é uma característica minha. Eu acho que isso chama público, o público vai 
porque gosta de ver esses lances de vigor, esses lances bonitos. Eu acho que isso chama 
público, eu acho que o time competitivo chama o público, eu acho que os grandes valores, time 
jovem, mas grandes valores que no futuro podem ser grandes jogadores, atraem o público, eu 
acho que um conjunto inteiro de um time é que chama o público. 
 
5. E aí, chamando o público, vai chamar também patrocinadores..... 
R: Lógico, isso uma coisa leva a outra e acho que tudo favorece o basquetebol. 
 
6. Bom, você jogou lá na, NBA e no[...] brasileiro, então vou fazer uma relação. Como você 
descreve o basquetebol brasileiro assim, a organização e a estrutura? 
R: Acho que tem times que tem uma estrutura boa. O COC, por exemplo, é um time que tem 
uma estrutura muito legal, eles te oferecem muita coisa, muita coisa pra você treinar, muito, 
oferecem casa, te oferecem alimentação, principalmente para os jogadores mais jovens, te 
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oferecem um ambiente de trabalho muito bom, e isso é o mais importante porque você tem a 
tranqüilidade pra trabalhar que você....tem a vontade pra trabalhar com o que você tem na 
mão, então acho que isso é o mais importante. 
 
 
7. E em termos técnicos, o basquetebol brasileiro, como você descreveria? 
R: Hoje em dia é muitos jogadores novos, mas jogadores técnicos. Eu acho que o nível técnico 
do basquetebol brasileiro hoje, é bom. Muitos jogadores novos, mas com muita habilidade, é ... 
como eu posso falar, diferenciados do... de muitos, estendeu? Eu acho que isso é que está 
formando a seleção brasileira hoje. Esses jogadores que por se destacarem no basquetebol 
brasileiro têm a oportunidade de jogar fora do país, isso é muito bom e pode abrir muito mais 
portas para outros jogadores. 
 
8. Você acha que o nível técnico está aumentando porque vocês estão indo jogar lá fora e 
trazendo experiências pro Brasil? 
R: Lógico, lógico. Esse amadurecimento do jogador aqui no Brasil, jovens mas já com uma 
certa base do basquetebol profissional aqui no Brasil, eu acho que isso favorece a ida para a 
Europa ou Estados Unidos, e quando eles voltam, esses jogadores trazem coisas novas que 
podem passar para técnicos e jogadores aqui do Brasil, aonde todos evoluem juntos. 
 
9. E a NBA, como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Olha, a organização da NBA é uma coisa fora de série, né. Acho que o que move lá é...o 
financeiro dos clubes da NBA é muito grande. Então acho que não tem nem comparação do 
basquetebol brasileiro em termos financeiros com o basquetebol americano. Então acho que 
isso circula tudo, né. Eu acho que uma situação financeira muito boa favorece o ambiente de 
trabalho, eu acho que você tem uma estrutura muito favorável pra você desenvolver, pra você 
crescer no basquetebol, então acho que é essa a diferença do basquetebol brasileiro com o 
basquetebol americano, que tem seus valores, lógico, mas em termos técnicos você tem 
grandes jogadores, mas também tem muitos jogadores com o nível técnico mais ou menos 
mediano, vamos dizer assim, mediano, que aqui no Brasil às vezes tem muito mais valor, mais 
técnica que nos Estados Unidos.  
 
10. Então na NBA tem jogadores medianos, você está falando? 
R: Tem, lógico, acho que na televisão só aparecem os jogadores famosos, jogadores que se 
destacam mais que e que lideram as equipes. E tem seus jogadores operários também, não só 
as estrelas. Tem os jogadores operários que fazem aquele trabalho sujo, né, que a gente fala 
no basquete, que é defesa, que é marcação, que é aquele trabalho que na mídia não aparece 
muito, mas também como lá é muito mais valorizado do que no Brasil. Aqui no Brasil é só 
jogador que faz ponto, é só jogador que se destaca na pontuação e às vezes é deixado pra trás 
aquele jogador que faz o trabalho de defesa, trabalho de operário, de marcação, que favorece 
o atacante a se destacar mais na partida com a pontuação. 
 
11. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, 
em termos organizacionais? 
R: Bom, em termos de organização, é mais a situação financeira. Eu acho que se você tiver 
uma situação financeira boa, você consegue contratar grandes profissionais e pode ter uma 
organização maior. Então, acho que a situação financeira leva a organização melhor. 
 
12. E em termos técnicos, a diferença entre o basquetebol brasileiro e a NBA? 
R: Olha, em termos técnicos, é como eu falei, no Brasil tem seus valores, tem jogadores com 
seus valores de nível técnico muito bom, como nos estados Unidos também, jogadores que se 
destacam no basquetebol mundial que [...] influenciados da maioria. E no Brasil também tem 
jogadores medianos, tem jogadores que procuram evoluir como nos Estados Unidos também 
tem jogadores que procuram evoluir. 
 
13. Você acha que na Seleção, não só na Seleção, que são mais ou menos uns trinta 
jogadores a nível de seleção..... 
R: Certo 
 
14. Você acha que tem mais jogadores que podiam integrar a NBA? 
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 R: Tem, lógico. Hoje na seleção você pode ver o Tiago Spliter, é um jogador que está cotado 
nos próximos anos para ir para a NBA numa posição do draft muito boa. Você tem o 
Marcelinho Huertas, que está se desenvolvendo, você tem o Nézinho, crescendo também, 
então tem o pessoal mais novo, tem o Paulão pivô que está vindo, o Murilo, que é um jogador 
jovem com potencial muito bom. Então tem vários grandes valores integrando a seleção 
brasileira com condição de atuar na NBA. 
 
15. Falando em NBA, quando você começou a jogar você se espelhava em algum jogador da 
NBA em especial ou em algum jogador brasileiro pra crescer? 
R: Eu gostava de assistir a NBA, eu gostava de ver o Scottie Pippen jogar. Acho que é um 
jogador que se encaixa no meu modo de jogar. É um jogador de defesa, é um jogador que joga 
com muita garra, joga com uma intensidade muito grande. Eu acho que é um jogador no qual 
eu me espelhava bastante, na defesa principalmente, pegava os jogadores, pegava os 
melhores jogadores da equipe adversária e tentava neutralizar. Isso é uma coisa que eu gosto 
muito e gostava muito de ver ele fazendo isto, e no ataque nunca tinha bola perdida, sempre 
corria atrás das bolas, eu acho que era um jogador que eu gostava de assistir muito e me 
espelhava e tento fazer igual hoje. 
 
16. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influenciou o basquete mundial e 
brasileiro? Essa coisa de o jogador americano, estrangeiro jogar lá e eles também virem fazer 
jogo. 
R: O basquetebol mundial e o brasileiro? 
 
17. É, como a NBA influenciou? 
R: Bom, acho que foi devido ao campeonato internacional de seleções. Acho que os Estados 
Unidos tinham uma hegemonia muito grande e com isso foi caindo. Tanto é que tinha a 
Iugoslávia, tinha a Argentina agora sendo vice-campeã mundial e campeã olímpica. Eu acho 
que isso favoreceu muito aos jogadores internacionais, a ida deles para o basquetebol norte 
americano, com isso surgiram muito mais jogadores internacionais onde é [...] despertou o 
interesse dos times americanos em contratar esses jogadores pelos destaques que tiveram em 
suas seleções jogando em torneios internacionais. Eu acho que esse foi o grande motivo. 
 
18. Você está no COC, né? Existe algum tipo de intercambio entre o COC e a NBA? 
R: Não, que eu saiba, não. 
 
19. Você gostaria que tivesse? 
R: Não sou contra. Gostaria que tivesse. Acho que a maioria dos times brasileiros ganharia 
com isso. Não só com times americanos, mas com times europeus, que isso aí faria crescer o 
basquetebol brasileiro, acho que ia favorecer muito mais os jogadores, os clubes, esse 
intercambio internacional e, quando fosse ter uma competição internacional de seleções ou de 
clubes, eu acho que os jogadores brasileiros iam estar muito mais preparados do que hoje. 
 
20. Em sua opinião, qual o principal motivo dos atletas brasileiros estarem tentando cada vez 
mais entrarem na NBA? 
R: Acho que primeiro pela situação financeira. Lá eles oferecem pra você uma situação 
financeira muito boa, você conseguir jogar muito basquete, você consegue fazer um bom 
contrato de cinco, seis anos, onde você resolve a sua vida financeiramente hoje. Segundo é 
estar entre os melhores jogadores do mundo. Então acho que você trabalha muito, você treina 
todos os dias com esse sonho de ser um jogador da NBA, entendeu. Eu acho que esses são 
os dois motivos que levam todos os jogadores internacionais a procurarem jogar na NBA. 
 
21. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, que é “A influência da internacionalização da 
NBA no basquetebol brasileiro sob os aspectos organizacionais, estruturais e técnicos”, você 
teria a acrescentar alguma coisa que eu não perguntei e que você ache relevante? 
R: Eu acho que no Brasil a gente joga muito o basquetebol, acho que deveria ser mais 
ajudado, deveria ser um ajudar o outro, como se faz na Argentina. Isso ia favorecer muito mais 
o basquetebol brasileiro, não só técnico, como jogadores se unirem, fazerem um campeonato 
muito bom, trabalhar o máximo, todo mundo se ajuda, todo mundo procurar fazer, não fazer a 
mesma coisa, mas um procura ajudar o outro a crescer. Se acontecesse uma situação assim, o 
basquetebol brasileiro poderia mudar, poderia estar muito melhor do que está hoje e, com isso, 
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ia despertar muito mais o interesse de times internacionais, principalmente da NBA, que vem 
pra cá. Os olheiros pegam os jogadores mais jovens e estão levando pra lá muito jovens, e 
eles estão se destacando, como aconteceu com o Varejão, depois de uma passagem pela 
Espanha, o Leandrinho, que saiu daqui e foi pro draft. Então acho que isso ia favorecer muito 
mais o jogador brasileiro, que ia estar muito mais preparado. O jogador ia ser muito mais 
visado por times americanos. Iria para o basquetebol não só da NBA, como para o europeu. 
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Entrevista concedida por Anderson Varejão em 20/09/2006 
 
1. Qual o seu nome? 
R: Anderson França Varejão 
 
2. Você poderia fala pouco da sua carreira esportiva? 
R: Bom, eu comecei a jogar basquete com onze anos de idade, no Clube de Regatas Saldanha 
da Gama em Vitória. Joguei dos onze aos dezesseis lá. Depois, com dezesseis eu fui pra 
Franca. Joguei em Franca dos dezesseis aos dezenove. Com dezenove anos eu fui pro 
Barcelona. Bom, voltando um pouco. Foi com dezoito que eu peguei minha primeira Seleção 
Brasileira. Antes disso não tinha pegado nenhuma seleção de categorias de base. Fui pra 
seleção e tal, joguei aquele ano na seleção e depois voltei pra Franca, onde joguei mais um 
ano. Daí fui pra Barcelona. Joguei no Barcelona duas temporadas e meia, joguei três anos lá 
mais ou menos, dois anos e oito meses e depois fui pra NBA. Cheguei à NBA com 21 anos de 
idade  e estou lá até agora. 
 
3. Qual a sua equipe na NBA? 
R: Cleveland Cavaliers. 
 
4. Em sua opinião, quais são os aspectos do Basquetebol que atraem o público, a mídia e 
patrocinadores? 
R: Os jogadores. O carisma dos jogadores acho que atrai o público, a imprensa. O que atrai 
também é a organização, de como trabalha o clube, como tudo é feito no clube, eu acho que 
isso que traz o.... 
 
5. A organização...? 
R: A organização do clube. 
 
6. Como você descreveria o basquetebol brasileiro em termos organizacionais e estruturais? 
Você que já jogou aqui e está jogando lá agora. 
R: Quando eu comecei aqui no Brasil, quando eu estava em Franca, eu ainda não era adulto. 
Eu via que de uma maneira bem organizada os campeonatos funcionavam, tanto no Rio como 
em São Paulo, tudo funcionando bem. Hoje em dia, o que eu vejo de organização, só conflitos 
de um com o outro, uma coisa que não teria que ter. Teria que ter uma união pra trabalhar 
junto e não [...]. 
 
7. E em termos técnicos, como você descreveria o basquetebol brasileiro? 
R: Bom, o basquete brasileiro é um basquete alegre, rápido. É um basquete rápido e alegre. 
 
8. Você, quando começou a jogar, o basquete brasileiro estava carente de ídolos. O  Oscar, 
que era o maior ídolo, estava se aposentando. Você se espelhou em alguém pra jogar? 
R Eu sempre me inspirei no meu irmão. Quando eu comecei, ele já estava nos Estados Unidos, 
tanto que me inspirei nele, ele foi o meu espelho pra tudo. E o Michael Jordan, né, que não tem 
jeito. 
 
9. E a NBA? Como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Melhor impossível. É muito organizado pra tudo, a nível de estrutura, como funcionam as 
coisas. Uma organização cem por cento. 
 
10. E em termos técnicos, o que você acha da NBA? 
R: A NBA tem um basquete rápido, parecido com o basquete de rua, né, muito espetáculo, é 
um show. Todo jogo, você pode ver que na maioria não é um jogo muito tático. 
 
11. Você acha que, já que não é tático, depende muito do jogador? 
 R: Jogo rápido de contra-ataque, defesa individual. 
 
12. Você acha que é por isso que a NBA é um sucesso de público, porque o pessoal vai lá ver 
show? 
R: Também, porque o americano, não só o americano, todo mundo gosta de ver show, gosta 
de ir a um lugar pra ver um espetáculo e não só o jogo na NBA como o show que eles fazem, 
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que você conhece. É num show que eles fazem no tempo, é uma coisa que não cansa. 
Quando o cara pede tempo, entram na quadra, é um menino que brinca com a bola, é o 
mascote que faz alguma coisa, então isto que atrai o público. 
 
13. Em sua opinião, quais as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, em 
termos estruturais e organizacionais? 
R: Não tem como comparar. Não tem comparação, já falei a NBA [...] cem por cento tudo 
funciona, infelizmente no Brasil está na situação que está. 
 
14. E em termos técnicos, o Brasil e a NBA? 
R: Eu acho que é bem parecido, o Brasil com a NBA. Um jogo alegre, um jogo com muito 
show, com muito espetáculo, acho que é parecido, individual também, jogo de um contra um. 
 
15. Em sua opinião, em quais aspectos o basquetebol brasileiro se aproxima da NBA? 
R: O Brasil tem muito talento, tem jogadores talentosos, jogadores com muita condição, o que 
falta é estrutura e treinamento. 
 
16. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influenciou o basquete mundial e o 
brasileiro? 
R: Acho que igualou muito, acho que o basquete não é mais aquela diferença que era anos 
atrás. 
 
17. Você acha que trazendo essa experiência para cá, vai melhorar o nível do nosso basquete? 
R: Ajuda, porque eu jogo o ano inteiro lá, e quando venho pra Seleção, para os nossos 
treinamentos com o pessoal que está no Brasil, eu posso passar o que eu aprendi lá.     Não só 
eu como os outros que estão fora, os outros que estão na Europa, o que eu posso passar é 
que lá é um bicho papão.  
 
18. Em sua opinião, qual o motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada vez mais 
a NBA? 
R: Primeiro que é o melhor basquete do mundo. Segundo, pra fazer um pé de meia, como a 
gente diz, e eu acho que é porque é o melhor basquete do mundo, pra ganhar dinheiro. 
 
19. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, que é “A influência da internacionalização da 
NBA no basquetebol brasileiro sob os aspectos organizacionais, estruturais e técnicos”, você 
teria a acrescentar alguma informação relevante que eu não tenha perguntado e que poderia 
ajudar na minha pesquisa? 
R: Eu acho que a gente falou quase tudo, né. 
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Entrevista concedida por Renato Brito Cunha em 24/09/2006 
 
Professor Renato Brito Cunha 
1. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua história no basquete, seu 
currículo, o que o senhor fez pelo basquete. 
R: Bom, minha história no basquetebol, ela é naturalmente, veio da escola onde tive os 
primeiros ensinamentos básicos. Na Bahia, quando eu participava de campeonatos estaduais, 
vim pro Rio, fui pro Fluminense, que tinha já um grupo de jogadores baianos, como Getúlio, 
Pacheco. Daí então eu passei a me interessar porque eu vim aqui com uma bolsa de estudos 
para fazer o curso de professor de Educação Física, e durante o curso eu desenvolvi um 
interesse muito grande pelo basquetebol, a ponto de até  depois de formado professor tirar o 
curso de técnico de basquetebol. E daí comecei a trabalhar, mesmo trabalhando em clube, em 
basquete feminino, [...] no Flamengo, no Fluminense, inclusive ganhando títulos estaduais, aí 
me interessei em fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então fui para Springfield College, 
que é justamente um dos colégios de grande conceito nesta parte científica do esporte. Minha 
escolha foi justamente motivada por isso. E baseado nisso eu fui para Springfield e lá toda a 
parte científica do esporte, sociologia, filosofia, é... pesquisa, toda a parte da fisiologia do 
esforço, a parte técnica, tática e treinamentos, metodologia, tudo isso, eu fui e aproveitei. Ao 
mesmo tempo que estava fazendo o mestrado, que eu vim aqui fazer uma tese, que eu tirei o 
curso de Master of Science onde era obrigado a fazer tese e não monografia, e aí eu me 
interessei pelo... fazer as aulas, e a aula, talvez um dos cursos mais importantes que eu fiz do 
basquete foi o curso de fundamentos, chamava-se Skill Technique. Nesse curso todos os 
exercícios eram baseados em ensinamentos da lei de física, toda a essência de gravidade, 
corpo, movimento, aceleração, massa, força, resistência. Era interessante, então foi aí que 
realmente eu vi que o basquetebol tinha base científica muito rica, a parte de biomecânica e da 
fisiologia do esforço, e quando eu voltei comecei… escolhi até um clube do subúrbio que 
praticamente começava, eu dava aula lá em Bangu, …comecei a ser técnico em Bangu, dirigia 
as equipes de lá, e comecei minha carreia. Já tinha, aliás, começado antes com times 
femininos e passei a ter a uma penetração maior. Cheguei a ser técnico do Fluminense, depois 
de vinte e tantos anos o clube não ganhava títulos, ganhou o titulo de 61, aí passei a ser 
assistente do Canela. O Canela me pedia e eu fui crescendo, cheguei a técnico da Seleção 
Brasileira em várias oportunidades entre elas um fato inédito, não sei se você chegou a ir a 
Tóquio. Você não, foi o Ubiratan. Nós fomos com uma delegação de cento e cinquenta e seis 
pessoas a Tóquio, chefiada pelo Brigadeiro Gerônimo de Sá e única medalha que o Brasil tem 
é a medalha de bronze do basquetebol brasileiro, aquele time com o Mosquito, Rosa Branca, 
Edvar, Amauri, Wlamir, Ubiratan, Jatir. Então eu fiquei técnico durante vários anos e depois, 
por uma questão de problemas financeiros, na Olimpíada decidi me candidatar à presidência 
da Confederação porque os jogadores não podiam ser tratados daquela maneira, se a 
Confederação tinha um patrocínio, tinha que haver algum motivo para beneficiar os jogadores. 
Assumi a Confederação e procurei, justamente, respeitar estes principios básicos do 
comportamento da vida e dessa associação entre a Confederação e os jogadores e procurei 
dar um sentido bem social a esse aspecto aonde os jogadores eram prestigiados. E consegui 
ótimos patrocínios, e consegui, e você sabe, durante um período eu tive grande... fator muito 
interessante do basquete feminino e masculino, daí eu fui presidente durante oito anos, fui 
também membro do Central Board do bureau central da FIBA por oito anos, e depois perdi uma 
eleição em 1997 por dois ou três votos, porque eu não concordava com essa história da 
parte… desta bolsa família para os presidentes das federações. Eu não concordava, achava 
que os presidentes tinham que tomar a iniciativa junto aos poderes locais. Então isso, depois 
saí e agora estou perfeitamente bem aqui, aposentado e tendo as minhas recordações. 
 
2. O senhor falou de pegar os recursos e melhorar, o senhor se espelhou em outras 
confederações? 
-R: Não, eu ... naturalmente que eu tinha conhecimento do que se passava no mundo inteiro, 
tanto na liga italiana, como na liga espanhola, nos Estados Unidos, eu conhecia os problemas, 
então eu sabia que o jogador, de um certo modo que nós chamávamos de amador, eles viviam 
daquilo, né? Alguns até sacrificavam a vida escolar por causa do basquete, diante da 
intensidade dos campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, você sabe disso, você 
participou. Alguns jogadores conseguiam estudar e trabalhar, mas era muito difícil, então acho 
que tinham que ser prestigiados, de uma certa maneira e através de lei, o governo veio 
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relativamente reconhecer isso, e nós podíamos dar, até uma determinada quantidade de 
remuneração sem chamá-los de profissional. Esse era um problema muito sério, e a coisa 
realmente só mudou quando eu estava… inclusive eu estava na reunião, lá na... acho que foi 
na Grécia, da entrada da NBA na FIBA. Essa foi uma decisão da FIBA muito importante, 
porque com o tempo uma série de regras da NBA e outras da FIBA eram adaptadas umas às 
outras e aí começou uma das maiores influências da NBA no basquetebol mundial, porque ela 
passou a participar de todas as competições. Naturalmente, se você perguntar: e o Brasil? O 
Brasil teve uma série de jogadores, técnicos. Por exemplo, o Canela, que todo mundo achava 
que era um auto didata, não deixou de ser. O Canela pegou um dos maiores livros do 
basquetebol americano, “Better Basketball”, do professor [...] Allen, mandou traduzir e lia aquilo 
e ficava nisso, e como esse livro tem uns fundamentos muito sólidos, muito científicos do jogo 
e da maneira de jogar, então o Canela conseguiu o sucesso que foi como um dos maiores, ou 
talvez o maior técnico do Better Baskteball. Então o Canela teve uma grande influência porque, 
na realidade, dentro de si o Canela tinha muita fundamentação do basquetebol americano 
através do livro, e isso ele imprimia. Inclusive quando eu fui ajudá-lo a maior dificuldade dele 
era justamente a execução dos fundamentos. Como eu aprendi os fundamentos em certos 
princípios de, eu vou lhe dar ate um livrinho que eu fiz para auxiliar os técnicos, baseados na 
parte física, por exemplo, a estabilidade está diretamente proporcional ao peso do corpo, a 
estabilidade está proporcional à área da base do qual o corpo. Em matéria de princípios, centro 
de gravidade alto, baixo, uma base, lados do movimento, massa, força, resistência, então os 
fundamentos do basquete, na época em que eu cheguei aqui, era muito mais jogo, o 
treinamento era muito mais jogado porque o jogador não se sujeitava ao treinamento dos 
exercícios básicos. Eu me lembro que na seleção a primeira parte desse treinamento era 
exercício básico, alguns jogadores chegavam até achar que era, eles achavam que era o 
máximo. Eu me lembro que parte deles, Amaury, Wlamir, daí em diante passou-se a introduzir 
os fundamentos nos treinamentos, principalmente com times do Canela e com o meu. O Daiuto 
eu não sei que ele também tenha dado, mas ai isso devido a influência do basquetebol da 
NBA. [...] chegou a ponto de vários jogadores de outras partes do mundo irem para jogar na 
NBA, e a coisa demorou muito até o primeiro jogador [...], você é um dos que teve lá e jogou, o 
Oscar também foi convidado mas não foi e hoje nós temos Argentina, de toda parte do mundo 
recrutamento para a NBA. Então, negar a influência da NBA, até mesmo o estilo de jogo que 
nós jogamos, só que a NBA tem uma disciplina, tem uma formação uma estrutura de trabalho, 
que nós não temos, então a diferença é esta. Mas há uma grande influência, principalmente na, 
digamos assim, na habilidade dos jogadores brasileiros, que hoje têm jogadores com tremenda 
habilidade. Então nós tivemos essa influencia do basquetebol, equipes americanas começaram 
de universidades a vir aqui para o Brasil. Os Estados Unidos até mil novecentos e ....... não 
tenho na memória, era representado pela seleção de universitários e ganhava. Ai, quando 
começou a haver este problema, esta,… não pode, a FIBA entrou, a NBA entrou para a FIBA e 
passou a jogar com os jogadores deles.  
 
3. Deixa eu fazer um aparte. O senhor fala que teve uma reunião na Grécia, né, que o senhor 
participou..... 
R: É, que aprovou a entrada da NBA na FIBA. 
 
4. Que ano foi? 
R: Através da, olha, eu estive no bureau central de 98 a 2007, foi neste período, eu não me 
lembro exatamente. Foi justamente… facilitou a entrada pra jogar a Olimpíada de Barcelona. 
 
5. Então 88... 
R: Quando foi a Olimpíada de Barcelona? 
 
6. 92. 
R: Então foi por aí, por esses anos, né. Que aí foi aquele grande time, o único time 
realmente.... 
 
7. Eu lembro que quando eu joguei na NBA, não sei se o senhor lembra que eu vim para a 
Copa América, que eu ia jogar com o Hélio Rubens, que eu estava na NBA, e eles exigiram um 
seguro... 
R: Para você poder jogar.... 
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8. E o senhor, a CBB pagou, estava tudo certo, mas daí, como não estava nas regras, foi 
vetada minha participação. O senhor lembra disso? 88.... 
R: Lembro..... 
 
9. Então acho que foi por aí a reunião.... 
R: Então este conflito resolvido, a NBA passou a ser o modelo, queira ou não queira. Michael, 
Johnson, inclusive eu trouxe o Johnson aqui ao Brasil para jogar o basquetebol lá na praia. 
Então o modelo, os técnicos que foram, jogadores brasileiros que tiveram bolsas e que foram 
jogar nas escolas, a volta destes jogadores. Então a influência do basquetebol brasileiro é 
diretamente a do basquetebol americano. Tentaram alguns técnicos aí, mas poucos, segui 
determinado, quando a Rússia ganhou, tentou-se a Iugoslávia, mas o próprio basquetebol da 
Iugoslávia, a maioria dos jogadores jogavam em universidades americanas, Petrovick e outros. 
Então nega é.... a minha base toda de conhecimento de basquetebol é dos Estados Unidos. Eu 
conheço a parte científica mesmo. 
 
10. O senhor tem idéia de por que a NBA se internacionalizou? Por que ela resolveu entrar pra 
FIBA, porque ela fez força pra entrar? Qual foi a principal razão? 
R: Olha, eu quero acreditar, eu não tenho certeza do que eu vou falar, parece-me que a NBA 
estava se expandindo de tal maneira, e o mundo inteiro tomando conhecimento, que a FIBA 
teve que reconhecer que no final NBA podia criar uma liga profissional internacional [...] 
Federação Internacional de Basquetebol Profissional, uma coisa assim, então, pra poder 
resolver o problema, a NBA entrou pra ABAUSA – Associação de Basquetebol dos Estados 
Unidos, entrou e registrou todos os seus jogadores na Federação pra poder jogar, porque só 
podia participar quem estivesse na federação, e não entrou como NBA, entrou como federação 
dos Estados Unidos, que até então quem representava os Estados Unidos era uma associação 
que agora não me vem na cabeça. Então a entrada da NBA, pronto, foi o ponto máximo e daí 
já o intercâmbio de jogadores técnicos e a participação serviu de modelo, e hoje até mesmo 
esta parte, digamos assim, profissional que o basquete tomou, vem em função da ocupação 
que o jogador tem do seu tempo quase integral pra poder jogar basquetebol. 
 
11. Mudando um pouco o viés da entrevista, eu gostaria de saber do senhor: quais são os 
aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e os patrocinadores? 
R: O que atrai o público para o basquetebol é uma competição com igualdade de 
competidores, onde haja um, as equipes se preparam, um programa de marketing, patrocínio, 
a confederação e dos clubes e uma organização tal que dê a eles, através da imprensa, rádio e 
televisão, propagar o basquetebol. Esse é o basquetebol que nós fizemos durante um período 
lá, quando eu fiz a liga nacional dos clubes, você deve estar lembrado, que ela foi criada em 
1998, 1999, eu criei esta liga lá numa reunião no Monte Líbano, os campeonatos brasileiros 
eram fins de semana... 
 
 
12. 89 começou.... 
R: É 89. Eu fui numa reunião no Monte Líbano, das dez da manhã às seis da tarde, resolver 
esta liga, e ai. com calma. eu vim trazendo até que chegamos a um campeonato muito bom, 
mais era inclusive, para você ter idéia da importância deste campeonato, a globo fez um 
contrato com a CBB de quatro anos de oito milhões de dólares. Justamente eu saí numa fase, 
e deixei o campeonato num grande nível. Então este é um dos assuntos que tem, os clubes 
têm que ser patrocinados, os jogadores tem que ter assistência financeira, os técnicos têm que 
estar preparados, você entendeu, então [...] senão o público não vai, o público quer ver 
espetáculo, o público não vai lá para ver o time ganhar de quarenta e cinco pontos, cem pontos 
d e diferença, não existe. 
 
13. Eu gostaria de saber como o senhor descreveria o basquetebol brasileiro em termos 
organizacionais e estruturais? 
R: Olha, a estrutura do basquetebol brasileiro é pra fanáticos, sabe por que? Você esta 
lembrado que os clubes do início, quando foram traçados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Ginástica, Remo, quando criaram estes clubes, estes clubes vem da comunidade, 
começaram com os associados, e eles criaram então suas equipes nas federações que foram 
criadas, então o dinheiro dos associados dava pra fazer os clubes, os infantis, juvenis e adultos 
nesses campeonatos, e os clubes tiveram um ascensão muito grande, que o clube era um local 
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onde teve um desenvolvimento social e cultural dentro da comunidade, não só de festas, 
reuniões como de esporte, inclusive criaram grande instalações com ajuda do governo, que 
cedeu uma quantidade bem grande de terrenos para que fossem construídas instalações 
esportivas. Então estes clubes vieram, tiveram o apogeu, e o mundo vinha desenvolvendo um 
sistema econômico onde dava margem a isso. As modificações na economia no mundo que 
afetaram o Brasil… chegou aqui a tal ponto que a vida se tornou mais difícil. Os clubes foram 
aos poucos convivendo com grandes dificuldades, chegou até a destituir os times de futebol. Já 
tem clube entregando a sede porque não tem dinheiro para pagar. Todos os clubes do Brasil 
devem INSS ao governo, e devem uma série de multas e coisas porque não pagam as dívidas. 
Então o clube, o associado, o clube que tinha sessenta mil associados hoje não tem nem três 
mil. Então este esporte dentro do clube não carece mais. Então o que que aconteceu? Tinha 
que vir um patrocínio para poder pagar, para poder fazer o jogador, participar. Esta fase de 
transição foi difícil porque as instituições financeiras, comerciais não tinha muita, o esporte não 
tem muita credibilidade. Lembra como o futebol, como é que está o futebol. Então porque que a 
estrutura está errada, qual era a base do basquete no Brasil? Era os clubes, com infantil e 
juvenil. E hoje? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos eles que tem um pouquinho mais 
fazem. No Norte, Nordeste e Centro Oeste não existe. Sabe por quê? Porque agora são os 
colégios, as federações. Vão lá e pegam os garotos dos colégios. Então a estrutura está errada 
porque não tem uma base. Por quê? Porque tinha que ser criado no Brasil um sistema de 
basquetebol escolar em todo território nacional, isto poderia ser criado através do governo e 
depois poderia ter até patrocínio. Se você criasse isso no país, você teria uma base. Não é 
possível fazer … por exemplo, olha o voleibol, como é que o voleibol prepara os seus atletas? 
É um direto para procurar os atletas, pega aqueles, eles pegam o quê?  Pegam trinta, 
quarenta, nós podíamos estar pegando quatro mil, quatro mil de basquete, quatro mil de vôlei, 
quatro mil de natação, de atletismo. Então a estrutura é falha porque não tem base e a base no 
clube acabou, mas acabou! Se você for aos clubes você vai ver a dificuldade que eles têm. 
Tem clube no Norte que tem dificuldade de pagar a conta de água, luz e telefone. Então fica 
muito difícil fazer esporte. Alguns, alguma mente ai brilhante tinha que ir ao MEC explicar a 
eles que eles tinham que criar. Por quê? Porque as federações são ociosas. As federações não 
têm nada, não tem nada pra fazer porque não tem clube, no Norte, Nordeste e no Centro-
Oeste, e no Sul diminuiu! Então o governo poderia, através da secretaria de educação e as 
federações, criar este esporte prá fazer a parte organizacional, e investir na juventude para tirar 
essas crianças da rua. As pegadas de automóveis, as drogas e de outras atividades, você 
sabe. Qual é a atividade do jovem hoje? Diga! Não tem opção, né? É falha a estrutura porque 
acabou, o clube deu, não tem mais. O Brasil tem os discípulos do [...]. Eu tava falando do 
voleibol, agora estamos falando do processo direto. Você vê, agora tem que ter um centro, tem 
que pegar os garotos, ir lá para treinar, preparar. É uma coisa assim muito artificial na minha 
opinião. Tinha que ter um  processo natural que, já que não tem um clube, tem que ter escola 
e, aos poucos, se você introduzir a escola, dentro de dez anos o Brasil seria uma potência 
mundial. 
 
14. O senhor falou do vôlei, que o vôlei é uma coisa só.... 
R: À parte.  
 
15. À parte, mas mesmo assim não existe uma massificação. Só aparece lá em cima porque 
eles não fazem um trabalho de base. O basquete a gente sabe que não tem. Agora parece que 
a CBB está implantando nos estados que devem a ela. Está implantando alguns campos de 
treinamento. Mas esse modelo de escola é fruto dos Estados Unidos. Lá todo esporte é 
baseado na escola. 
R: Você não pode se basear no Japão que são as instituições, que tem seus clubes. Tem que 
ser nos Estados Unidos, que mais se aproxima da gente. E outra coisa, a escola é onde você 
deve ensinar a jogar e praticar esporte. Se você não tiver, o clube hoje não tem mais, não tem 
mais atletas para jogar. Inclusive se a escola viesse a participar os clubes poderiam até 
retornar, porque os meninos, depois de quase quatro, cinco, seis, sete anos, já adultos 
poderiam participar da competição e o clube ficava desobrigado a preparar infantil, infanto-
juvenil, juvenil e aspirante. Então a estrutura do basquetebol no Brasil é falha por isso. Agora 
você veja que coisa, que fenômeno, eu como técnico, o talento com que eles [...] esses 
jogadores, imagine se em vez de cem, duzentos, tivesse dois mil, vinte mil. O brasileiro tem 
talento para o esporte, não é só para o basquete não, está provado aí, pro vôlei, pra natação, 
pro atletismo, mas é preciso um lugar apropriado, e tem que ser um lugar aonde você estude, 
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fique perto da sua família, dos professores. Então o esporte tem que ter um caráter 
educacional, entendeu, e poderia perfeitamente. Então um sistema desportivo escolar não 
existe no Brasil porque é um filho bastardo, ninguém quer. 
 
16. E em termos técnicos, como o senhor descreveria o basquetebol brasileiro? 
R: O basquetebol brasileiro desenvolveu em termos técnicos, diante de iniciativas de clubes, 
instituições, de patrocinadores que acreditaram e como os jogadores têm talento não foi difícil. 
Aquela geração, por exemplo, de Wlamir, Amaury, Rosa Branca, Ubiratan, Jatir, Mosquito, 
Edvar, quem mais, Pecente, antes também teve Almir, teve vários deles aí, Algodão, depois 
aquela turma toda [...] aquela geração de 1938, que foi a primeira Olimpíada. Então [...] tinha 
talento, mas basquetebol depende muito do desenvolvimento individual de determinados 
grupos, e não de um conjunto da sociedade, entendeu? Por isso a grande dificuldade. Nós 
temos poucos, os poucos jogadores que nós temos aqui feminino tá tudo nos Estados Unidos. 
Foi justamente no meu período que o basquete, nós fizemos um plano de treinamento pro 
feminino excepcional e conseguimos ganhar o campeonato mundial. Ganhamos em 91 em 
Cuba e fomos seguindo. Quando chegou lá ganhamos e depois fomos vice-campeões 
olímpicos feminino. Hoje as meninas todas estão jogando no exterior, quase todas, criou-se a 
fama do basquete, entendeu, e os jogadores também. E você imagina se nós tivéssemos um 
programa de massa. Massa em clubes não existe, [...], só se for a massa, a pizza ou a massa 
que a gente come nos restaurantes, que não existe. 
 
17. É... o senhor acha que os jogadores em termos técnicos, eles evoluem mais pela, assim, 
porque o Brasil está carente de ídolos,  a gente sebe que tem poucos ídolos agora nesta fase. 
O senhor acha que a influência da NBA, o jogador assistir ao jogo, o senhor acha que isso 
influencia a criação dos atletas aqui, que eles se espelham no modelo... 
R: Muito, muitos se espelham, não tenha dúvida. Tem certos jogadores que vêem, porque você 
sabe o processo de aprendizagem, você pode apresentar, por exemplo, o Michael Jordan 
realizando uma séria de atividades, se você botar um garoto ele vai lá e imita. É o exemplo, ele 
imita. Então não há dúvida de que essa influência… eu não tenho dúvida nenhuma, e o jogador 
brasileiro, agora, o que acontece é que o jogador brasileiro tem talento, entendeu. É curioso 
isso, o talento que ele tem para jogar basquete, futebol, voleibol. Voleibol está muito bem 
porque inclusive tem uma estrutura melhor, e outra coisa: tem cinqüenta milhões de reais por 
ano e o voleibol de praia dá uma propaganda muito grande, tá no jornal todo dia e tem o 
marketing que o basquete não tem. 
 
18. Mudando o enfoque de novo, e a NBA como o senhor descreveria em termos 
organizacionais e estruturais? 
R: A NBA começou, eu tenho até um filme aí com os oito primeiros times dos Estados Unidos. 
A NBA é uma estrutura profissional, é business, competição, mercado, você além de ter talento 
você tem que se sujeitar a um treinamento, tem que ter uma estrutura. Como conhecimento 
técnico lá é muito avançado, então a estrutura de jogo, de treinamentos, de preparação física 
baseada na parte científica do esporte, é muito grande. Preparação física, técnica, psicológica 
e isso naturalmente faz da NBA uma organização única no mundo, sem menosprezar as ligas 
da Itália, da Espanha, da Austrália e de outros países. 
 
19.  É....o senhor falou de business, um negócio. O senhor  acha que a NBA, o primeiro 
objetivo dela é o lucro financeiro das equipes? 
R: Eu não diria que é o lucro financeiro. O lucro é um dos principais, mas porque não é só o 
lucro, eles têm que ganhar e apresentar espetáculo, então a NBA tem que pensar no basquete, 
o basquetebol que é jogado, você veja, hoje você não pega mais o Michael Jordan nem o 
Johnson, você não vê nenhum jogador parecido. Têm outros que estão ai agora aparecendo. 
Pra mim, na minha opinião, desde que eu estou lá em 1957 até agora que eu assisto jogos da 
NBA, eu noto uma ligeira queda na parte técnica, depois que sumiram estes grandes talentos, 
apesar de aparecerem outros não do nível destes, mas como é uma estrutura bem montada, 
organizacional, entendeu, tem uma gestão boa administrativa, que obriga os clubes ao 
investimento, então por isso hoje ela é uma coisa única no mundo. 
 
20. O senhor falou que o Michael Jordan, Magic Johnson, em termos técnicos foram o auge, e 
agora a NBA, como o senhor descreveria em termos técnicos? 
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R: Olha, eu achei que os jogadores estão bons, se apresentam técnicamente, mas não é como 
antigamente. Você veja  o campeonato mundial de Indianápolis, a NBA escolheu um time, 
chegou lá e perdeu. Não sei quem foi o campeão, se foi a Argentina, a Iugoslavia. A Iugoslavia, 
2002. Então não pode mais ter qualquer jogador, tem que ter os melhores. Este que é o grande 
fenômeno, porque o basquetebol mundial, mesmo seguindo o exemplo da NBA, eu penso, 
aumentou o nível de todo o basquetebol mundial, inclusive no Brasil, e isso obriga a NBA a se 
apresentar agora nas competições mundiais com seus melhores astros. 
 
 
21. Então a internacionalização da NBA afetou o basquetebol mundial, né? 
R: Completamente. 
 
22. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA 
em termos organizacionais e estruturais? 
R: Olha, não existe diferença, porque a estrutura aqui [...] olha, você sabe o que a 
Confederação é? Entidade privada sem fins lucrativos. Sabe o que a NBA é? Entidade privada 
com fins lucrativos. Então não tem “pa”. É muito diferente. Aqui depende dos favores do 
governo, o governo cobra uma série de taxas para poder [...], o esporte, dessa maneira que foi 
criado, em 1945, Getúlio Vargas, quando criou a organização nacional do esporte, criou o 
Conselho Nacional do Esporte. Então não pode haver uma comparação, não existe 
comparação. Você não pode comparar um clube daqui com um clube daqueles. São outras 
estruturas, é outra idéia, é outra mentalidade, não dá para [...]. 
 
23. O senhor acha que se mudasse a estrutura da CBB, profissionalizasse a CBB, muda-se a 
cara da CBB, virando uma empresa com fins lucrativos, você acha que iria melhorar o 
basquete? Iria ter mais responsabilidade? 
R: Atualmente seria muito difícil fazer isso, porque não tem a base. Se o basquetebol brasileiro 
trinta mil meninos nas escolas jogando, podia criar isso, porque vem a..., você investiria porque 
você tem garantia que tinha produto. Você não tem produto. O basquetebol, você mesmo é um 
exemplo. Quantos jogadores de basquetebol têm no Brasil? Então não tem, acho difícil 
transformar porque o basquetebol não tem as instituições, os clubes preparados para assumir 
o profissionalismo. Mesmo porque não vai achar nem os associados nem o patrocínio. Porque 
patrocínio, você investe quando vê que vai ter o retorno. Se não tem retorno, não investe. 
Então é muito difícil transformar mo basquetebol brasileiro. Poderia, sim, começar uma liga 
profissional. Isso sim. Talvez nem tanto na estrutura organizacional da NBA, mas 
assemelhada. Aí talvez uma liga, dentro de cinco anos podia transformar um pouco o 
basquetebol brasileiro tendo um sentido mais profissional. Mas tinha que ter uma liga, e esses 
clubes tinham que ser… não pode toda hora, entra um clube, entra outro clube, o clube que 
paga mais, que paga.... não tem nada disso. Tem que ter um clube, o clube tem que estar ali, o 
patrocinador sabe que aquele clube vai entrar, é Adidas, é Nike, entendeu? Qualquer uma 
delas. Então, o clube tinha que ser assim. Então, só através de uma liga profissional. Toma o 
exemplo da Argentina. Você sabe por que que a Argentina está assim? Veja quantos jogadores 
estão fora, olha a situação do basquetebol argentino. Por isso, porque cada clube, cada cidade 
daquelas tem um clube,  e a liga apesar de independente da Confederação, mas ela vive no 
sistema de comodato, boas relações. Então é a liga que assina o contrato de patrocínio com 
as, as… parece que é quarenta ou cinqüenta milhões de dólares, é um negócio de louco. Então 
tá garantido. E ai o que é que fazem a cidade de Rosário, Córdoba? Tem seu time, vai jogar, 
vai disputar o campeonato, e isso pega tem dinheiro pode contratar um técnico, melhora, 
seleciona melhor os jogadores, tem um trabalho de base muito bom e aí vai desde o infanto-
juvenil, juvenil, e aí é um evento que eu posso citar. A Argentina está mais desenvolvida nesse 
aspecto de estrutura. 
 
24. O senhor acompanhou a criação da Nossa Liga de Basquetebol, Oscar, Paula, 
Hortência..... 
R: Acompanhei pelos jornais. 
 
25. Eles pregam que eles tão ai, né, que a CBB tinha um contrato, mas não distribuía para os 
atletas. Tinha um contrato com a TV, pegavam e guardavam. E é isso que eles pregam. E 
agora, estive conversando com o prof. José Medalha, que teve uma distribuição dos direitos, 
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cada jogador ganhou uma ninharia, mas foi o primeiro ano, deu duzentos reais para cada um, 
uma coisa assim. O senhor acha que é o caminho, essa criação da nossa Liga? 
R: Olha, eu penso o seguinte: quando eu consegui  este contrato eu pagava passagem de 
avião, hospedagem, pagava [...], então o clube tinha só a despesa dele, pra tudo, se 
permanecesse, se viajasse, tudo era pago, cheguei a um ano fazer tudo de avião. Depois 
começou a ficar difícil porque aumentou o número, mas mesmo assim. Agora o pagamento não 
tem que vir do dinheiro da Confederação. A Confederação tem que naturalmente ver o que ela 
precisa e o resto ela tem que distribuir pros clubes, pra poder ajudar, porque não vai resolver o 
problema. O clube tem que ter um patrocínio forte, senãon não entra. Essa associação é difícil, 
até porque todo mundo quer ser o pai da criança. Eu aachp que uma liga profissional no Brasil 
seria um dos caminhos para melhorar o basquetebol brasileiro. 
 
26. Mas ela deve estar de acordo com a CBB também, deve falar a mesma língua. 
R: É, porque o regulamento da FIBA proíbe duas instituições, então deve ser de acordo com a 
CBB. Por que a Argentina tem, por que que a Venezuela tem, por que que a Itália tem, por que 
que a Espanha tem, por que que a Austrália tem, por que o Brasil não pode ter? Você  vê a 
Argentina, a Venezuela, todos eles têm liga. 
Então todas as ligas independentes da...... 
- Independentes mas [...] junto com a confederação local. E aqui nós erramos, nós não temos 
… tão bem indicados para fazer isso, não sei qual a razão.... 
Questão cultural 
-Eu não tenho visto muita coisa, de maneira que eu me afastei e agora estou só [...] 
 
 
27. E em termos técnicos, na sua opinião quais as principais diferenças do nosso basquete e 
da NBA?    
R: A base. O garoto vem, mora num bairro e já tem um centro, vai lá, leva a bola dele e joga 
um contra um, dois contra dois. Quando eu tava estudando lá umas vezes eu fui, um cara me 
pegou, dois contra dois, quase me mata. Então aí começa. Tem a escola, então a coisa vai, o 
governo está investindo também no feminino, até em futebol, soccer lá, o que está dando, até 
em feminino nos Estados Unidos o futebol é bom. É só isso.  Escuta, não tem solução não. Ou 
vai para isso ou fica onde tá. Um dia ganha, outro dia perde, um dia tira terceiro, outro dia tira 
sétimo, outro dia tira segundo, prá tirar primeiro vai ser difícil na Olimpíada. Eu sei porque dirigi 
quatro olimpíadas. 
 
28. Em sua opinião, quais são os aspectos em que existe, se existe, uma aproximação do 
basquetebol brasileiro e a NBA? 
R: Bom, se aproxima por uma questão, digamos assim de é [...] jogadores brasileiros estão 
jogando lá agora, são selecionados e não deixa de ter um intercâmbio. Eles passaram a 
reconhecer o talento do jogador brasileiro. Então isso ai é um fato muito importante. Você viu 
com a Iugoslávia o que é que deu que a Iugoslávia acabou ganhando o campeonato dos caras. 
De tanto botar jogador lá, ganhando bolsa nos Estados Unidos, treinando na universidade. 
 
29. Então os talentos estando lá.... 
R: Você vê hoje o time do Brasil. Tem quantos jogadores jogando fora, na Espanha, na Itália, 
não sei aonde, nos Estados Unidos. Tem uns três ou quatro jogando aqui, o resto tudo é lá 
fora. 
 
30. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influenciou o basquete mundial e o 
brasileiro? 
R: No momento que ele entrou na FIBA, a influência passou a ser direta. Ele era um associado 
e passou a ser um modelo pra tudo, até mesmo para a parte técnica, para a organização e aí 
passou, entendeu, é da FIBA a NBA. Inclusive as modificações das regras, você vê dos pontos, 
dos quartos, das faltas, está havendo uma conjunção das regras da FIBA e da NBA, e isso 
internacionaliza o jogo. Estão jogando porque mudou. 
 
31. Não sei se o senhor viu, mas até os jogos da NLB, da Nossa Liga, os árbitros têm camisas 
listradas, até nisso é uma influência. 
R: Perfeito isso tudo..... 
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32. Quando o senhor era presidente existia algum tipo de intercâmbio entre a Confederação e 
a NBA? 
R: Eu tive bastante, eu trouxe o Magic Johnson aqui, e ele só veio porque a NBA concordou, 
você não sabe como é a estrutura da NBA. Eu tive que ir lá falar com o vice presidente da 
NBA, contar com apoio do pessoal, como eu me formei nos Estados Unidos e eles sabem que 
eu sou mestre e doutor nos Estados Unidos, eles têm um respeito muito grande porque eu fui 
técnico da Seleção, tinha vários convites, participava de várias atividades da NBA, 
jogadores..... 
 
33. Em sua opinião, qual o principal motivo de os atletas brasileiros estarem procurando 
ingressar cada vez mais na NBA? 
R; Ué, eu chamaria a ascensão social, é lógico. Primeiro é o melhor basquetebol do mundo e, 
digamos assim, é o mais rico, o mercado mais, vamos dizer, mais atraente, e lá é uma escola, 
então isso aí pra eles é muito bom. O Nenê agora assinou um contrato de sessenta milhões de 
dólares. Então isso aí é muito importante, a ascensão social Isso é natural, como o jogador de 
futebol no Brasil. 
 
34. Tendo em vista os objetivos da minha pesquisa,  a influência da internacionalização da 
NBA no basquetebol brasileiro em termos organizacionais, estruturais e técnicos, o senhor teria 
alguma colocação relevante para fazer que eu não tenha perguntado? 
R: Eu vou colocar para você para te ajudar. A internacionalização da NBA era feita inicialmente 
através do recrutamento que eles tinham dos países que traziam para jogar na NBA. Passou a 
vigorar a internacionalização, o dia que a NBA participou , passou a participar da FIBA, ai 
internacionalizou. Que todo mundo vai jogar com jogador americano, a NBA não mandava seus 
jogadores. Era uma liga amadora “Amateur Association” que tinha nos Estados Unidos, que 
mandava os universitários. Então, pra mim foi o ponto capital da internacionalização da NBA, a 
entrada da NBA, dos jogadores na confederação, na Associação de Basquetebol dos Estados 
Unidos, e essa associação que representa o basquetebol americano na FIBA e a 
internacionalizou de vez.  Passou a ser modelo, todo mundo se interessar, jogador, juizes, 
arbitragem, regras, as regras nossas… têm muita regra que tá entrando regra, a NBA só não 
conseguiu mudar aquela regra dos três pontos nossos, que eles querem afastar, propondo a 
deles, mas não deixamos, lembrando que eu fui um dos que foi contra. 
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Entrevista concedida por Gerazime Grego Bosikis em 22/09/2007 
 
1. Qual o seu nome? 
R: Gerazime Grego Bozikis 
 
2. Como você descreve seu cargo e função na CBB? 
R: Administrar o basquete brasileiro, que é composto por vinte e sete federações estaduais, 
tendo que olhar desde as categorias de base até as categorias principais e até os nossos 
masters em determinado momento, que é o futuro de todos nós. É um trabalho de desenvolver 
o basquetebol, é um trabalho que você tem que ter uma atenção muito grande para todo o 
Brasil e é um trabalho que requer uma dedicação exclusiva e uma grande equipe que hoje é a 
CBB. 
 
3.Em sua opinião quais os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Bem, em primeiro lugar a plasticidade do nosso esporte, não tem um esporte mais bonito 
que o basquete para ser visto e para a televisão. É um jogo que falta um segundo, você está 
perdendo de três pontos e você pode ganhar o jogo. Não existe outro esporte que isso pode 
acontecer. Segundo, além da plasticidade, tem o nível dos jogadores, que é muito bonito, que é 
tanto bonito internamente como externamente. Os jogadores têm cultura, os jogadores têm 
uma linha de ação, porque para você jogar basquetebol você tem que ter um nível, inteligência, 
porque é um jogo muito coletivo. E terceiro, devido a esses ingredientes – isso estou falando 
tanto do basquete masculino como o basquete feminino – tendo esses ingredientes, tendo essa 
plasticidade, tendo essa dramaticidade de um jogo onde se decide em um segundo, isso faz 
com que o público fique eletrizante na torcida, isso atrai muito. E depois a televisão tem uma 
visibilidade muito bonita, porque filma de perto, as imagens são com muitas características e 
muitos detalhes e o nome dos patrocinadores que investem aparecem muito, tem um retorno 
muito grande de mídia, então esses ingredientes fazem com que todo mundo possa vir para o 
basquetebol. Além disso você tem um trabalho que é invisível, invisível no modo de dizer em 
termos de mídia, que são as categorias de base, que é onde você começa a buscar atletas por 
todo o Brasil e que isso, de uma certa forma, tem um trabalho muito social e de integração do 
ser humano para o esporte, para a vida. Então estas duas coisas. Primeiro você atinge esta 
parte social, essa parte que você pode dar oportunidade a uma criança qualquer de uma 
favela, de uma categoria menos favorecida, de se tornar um Michael Jordan, se tornar um 
Leandro Barbosa, se tornar um Nenê, um Anderson e tantos outros que nós vamos ter, como 
também pode ter a classe mais beneficiada que está vindo de clube, etc. Então o basquetebol 
tem um lado social, tem um lado educacional, tem um lado muito coletivo e tem esta beleza 
que é o jogo. 
 
4. Como você descreveria o basquetebol brasileiro em termos organizacionais e estruturais? 
R: Eu diria que existem vários momentos que você tem que abordar primeiro. O Brasil é um 
continente, o Brasil tem uma dificuldade pela sua distância e pelos custos de locomoção muito 
grande, nós temos dificuldades para poder implantar o basquete em todos os estados. Hoje, 
depois de um trabalho de alguns anos aqui na CBB, ficamos [..] em vinte e sete estados, vinte 
e seis mais o Distrito Federal, não temos basquetebol de altíssimo nível em todos, mas temos 
basquetebol em todo o Brasil. Agora, as federações são organizadas, as federações procuram 
fazer seu trabalho regional. Mas, de acordo com o tamanho do nosso país e as características 
das regiões, temos muitas dificuldades. Dificuldades de distância, de apoio local, uma série de 
coisas, que a CBB procura ajudar muito, mas não é o suficiente, tanto que nós entendemos 
que tem que existir, além do apoio da Confederação, tem que existir o apoio dos governos 
estaduais e dos municipais, porque com esta trinca, apoio estadual, municipal e a CBB, que 
seria o federal, que tem os recursos, que não são suficientes, mas tem os recursos, ela dá o 
suporte para que você possa desenvolver o trabalho, mas o trabalho é duro porque o Brasil é 
muito grande. Um exemplo para tua pesquisa: para nós fazermos o campeonato brasileiro, 
digamos juvenil, que você já participou quando era mais jovem, no Norte, custa tão caro que é 
o mesmo valor se eu levasse as oito seleções para Miami, fazer um campeonato em  Miami, 
porque as conexões, as diferenças, etc, etc…Muito bem, mas mesmo assim a estrutura tem se 
desenvolvido muito, temos federações fortíssimas, temos federações médias e algumas 
pequenas que cada vez estamos dando força para que eles cresçam mais. Agora, a grande 
vantagem é que todas elas têm basquete, todas elas produzem jogadores e jogadoras, isso 
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está demonstrado na nossa seleção nacional masculina e feminina. Entendemos que hoje, há 
alguns anos com a Lei Agnelo Piva, nós já temos um suporte que nos dá uma certa condição 
de começar a planejar. Planejar é muito fácil, executar é que é o problema e você tem que ter 
recursos. O basquetebol nos últimos quatro anos, com o apoio da Eletrobrás, que acreditou no 
basquetebol, numa hora em que o basquetebol estava, digamos, com a ação em baixa, 
querendo subir, ela acreditou, comprou a ação no momento oportuno e temos desenvolvido 
muito esse trabalho. Então, com os recursos que temos do Agnelo Piva e dos recursos da 
Eletrobrás,  podemos fazer um planejamento, tanto da CBB como dar o apoio às vinte e sete 
federações. Entendemos ainda que o governo federal tem sido muito forte no esporte, tem 
ajudado através dessa lei e através do Ministério dos Esportes. E através da Lei Agnelo Piva, 
que é através do Comitê Olímpico, mas ainda temos esperança de que a nova Lei de Incentivo 
Fiscal venha coroar este trabalho para dar oportunidade ao investidor privado, porque não 
basta hoje só a publicidade na camisa, a publicidade estática na televisão, tem que ter isto e 
tem que ter mais incentivos fiscais, que vão ser puxados por esta Lei. Então nós estamos no 
bom caminho, acho que o governo está vendo isso, ainda temos dificuldades, mas estamos 
muito melhor do que anos atrás. 
 
5. O senhor falou da massificação do basquetebol, o governo tem que estar junto, o modelo 
brasileiro de esporte é calcado no clube, não é? 
R: Perfeitamente. 
 
6. O Senhor acha que, para ocorrer uma massificação maior, o modelo teria que ser mudado, a 
escola ser o celeiro dos atletas? 
R: Nós temos dois grandes modelos de basquete, um é a NBA, que é um negócio, o outro eu 
citaria o basquete espanhol, que é muito organizado. Nós temos as nossas particularidades, o 
Brasil é muito grande, o Brasil tem diversas regiões, categorias econômicas, sociais, etc. O 
clube é tradicional no nosso país, já me inspiraram muitas vezes e tentaram fazer que nós 
tivéssemos que fazer aqui como na NBA, os Delfins do Rio, os Búfalos de Franca, você já 
ouviu esta conversa. Como eu vou acabar com o Flamengo, com o Palmeiras, com Franca, 
não existe isso, entendeu? O clube é o clube. Então o que é que eu penso? Você tem que 
continuar dando força aos clubes, incentivando os clubes. E o governo também tem que fazer 
isso, incentivar que o clube mantenha suas escolinhas, mantenha suas equipes de base e que 
possa ter um investimento através de parcerias com empresas privadas para fazer uma equipe 
adulta, para disputar os campeonatos que dão visibilidade, mas tem que ter a base, que é o 
clube. Agora, isso é muito pouco porque nenhuma entidade nacional – seja ela do basquete, do 
vôlei ou atletismo – não tem força para criar mais clubes. Ultimamente temos perdido clubes, 
por questões que nós não vamos discutir aqui. Acontece no futebol, na economia, etc. etc. 
Então a Confederação brasileira, nenhuma outra Confederação tem força de evitar que um 
clube feche suas portas ou que se criem outros clubes, apesar do trabalho que temos feito. 
Então aí eu entendo que o trabalho de massificação tem que vir das escolas, porque temos 
que fazer com que o basquetebol seja jogado na escola, no horário da educação física, mas 
também as confederações e as federações não podem esperar somente que o governo faça as 
coisas, ou as escolas públicas ou particulares. Nós temos um programa, que é o nosso Centro 
de Basquetebol Integrado, que nós chamamos Basquete do Futuro, onde nós levamos até as 
escolas, levamos às comunidades mais carentes, escolinha de basquetebol, levando 
professores qualificados, com programas feitos pelos técnicos da Seleção Brasileira, tentando 
massificar o basquetebol nestas regiões, principalmente mais carentes e onde não há clubes 
próximos e também não há recursos para que você possa freqüentar o clube. Então eu penso 
que esse trabalho entre a CBB que as federações e as escolas, fazendo realmente na parte da 
educação física, basquetebol e outros esportes... não vamos ser egoístas, gostaria que todos 
fossem grandes iguais a você e que todos fossem talentosos como o Leandrinho, mas tem 
outros esportes, então eu acho que, com as escolas tendo uma base, depois as federações e 
os clubes, nós temos uma pirâmide formada para depois nós podermos ter a elite para formar 
as grandes seleções. Então nós temos um modelo que ainda não está definido, falta essa 
definição ainda, mas o governo já está olhando isso e nós estamos seguindo este trabalho, que 
é um trabalho conjunto, é um trabalho que vem de cima para baixo e que passa de governo 
federal, estadual, confederações, federações, comitê olímpico e termina nas comunidades mais 
carentes no nosso Centro de Basquete Integrado, nosso Basquete do Futuro, que já está 
crescendo e já está trazendo frutos. 
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7. Como o Senhor definiria o basquetebol brasileiro em termos técnicos? 
R: Nós somos um dos melhores… melhor qualidade de basquete do mundo, nós temos uma 
característica própria. Para você eu não preciso explicar muito, você jogou e você sabe o que 
vou dizer, mas é bom depois você passar para os seu alunos ou as pessoas que vão ter 
acesso a esta entrevista: o basquete brasileiro tecnicamente não é tão fantasioso e tão vistoso 
ou tão, digamos assim, show como a NBA, mas também não é tão quadrado e tão indefinido 
como o basquete europeu. Nós temos uma característica própria que é um misto e que hoje 
melhoramos a nossa defesa e melhoramos a nossa qualidade. Agora, temos uma 
característica que nós não podemos perder, senão não somos mais ninguém: é a velocidade, é 
a audácia, é a elasticidade e a velocidade dos nossos jogadores, que não são gigantes, e 
quando temos jogadores de 2,10cm e 2,12cm, os outros têm de 2,20cm; mas nós saltamos 
muito e temos velocidade e temos audácia, sacamos muita bola de três e fazemos contra-
ataque. Esse é o basquete brasileiro, é um jogo alegre, um jogo de cesta; aliás a palavra é 
basquetebol “é bola na cesta”, não é ficar segurando a bola e ficar fazendo 60 pontos, é o anti-
jogo. Basquetebol foi feito pra isso, então nós temos uma característica própria que é um misto 
da NBA com o basquete europeu, mas é uma característica própria do basquetebol brasileiro, 
ter velocidade, transição, muito salto dos nossos jogadores, muita elasticidade, plasticidade e 
tiro de três. 
 
8. Como o senhor descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Eu começaria de uma forma que você vai poder até achar meio injusta. Eles têm problemas 
financeiros neste momento. Você já jogou lá por algum tempo, não foi muito, porque teve 
algum problema físico, você se machucou, mas não importa, você jogou. E você sabe como 
aquilo funcionava. Hoje é muito mais business do que naquela época e existem problemas 
financeiros, eles não têm mais como expandir, por isso que não estão mais no topo. Porque o 
ginásio não pode ser maior do que 20 mil lugares, porque aí o basquete fica muito distante 
para você assistir. Não podem aumentar o valor do ingresso porque fica inviável, a televisão 
não tem como pagar direitos maiores, que há uma crise mundial de direitos. Eles têm 35 
equipes dentro dos EUA e até no Canadá, então eles partiram para expansão, Ásia, Europa, 
buscaram novos parceiros e novas televisões, novas receitas. Mesmo assim têm dificuldades 
financeiras. A NBA, que é um modelos de organização, tirando então esses problemas 
financeiros, que parece ser mundial – e que não poderia passar longe também do basquete da 
NBA – eu diria que, se alguém pode se espelhar em alguma coisa para organizar um 
campeonato, para estruturar um esporte, para fazer alguma coisa de altíssimo nível, o modelo 
número um é a NBA. Aliás, nossos eventos do Comitê Olímpico, como o atual presidente da 
Confederação de Vôlei, Carlos Nuzmann, declarou, que ele quando fez Liga de Voleibol, que 
eu chamo de Super Liga, se espelhou na NBA do basquete americano, isso mostra realmente 
que você tem que ter esse tipo de trabalho. A NBA, então, é um grande modelo de 
organização, mas ainda é alvo para você sempre olhar e ter como modelo, mas você não pode 
simplesmente transferir para o Brasil o modelo NBA, senão seria muito cômodo, viria um vice-
presidente de operações da NBA, ficava aqui seis meses e organizava o basquete. E não é 
assim, é totalmente diferente, mas é um grande modelo, um grande exemplo e tudo que você 
puder captar dele... nós temos feito isso ano a ano com o campeonato nacional masculino e 
feminino, procurando cada vez nos aproximar, dentro das nossas condições, de um modelo 
não só de basquete, modelo de organização, de campeonato mundial de todos os esportes. 
 
9. Como você descreveria então a NBA em termos técnicos? 
R: A NBA tem duas fases. A fase de classificação, que é mais um show, que é mais um jogo de 
montar as equipes, fazer realmente que o público veja o basquete e ao mesmo tempo faça 
daquilo um lazer de supermercado, de compras, de consumo, etc, etc…E quando chega na 
fase dos play-off, o jogo começa a ficar mais dramático, mais duro. Aí sim eles aprimoram 
muito mais as qualidades técnicas do que a parte de show e de espetáculo, aí sim torna-se um 
jogo altamente competitivo, porque na fase regular, se eu perder um jogo ou outro, não é 
problema nenhum. Uma equipe chega em primeiro lugar com quinze ou vinte derrotas, então 
não é problema perder. Quando chega no play-off, no mata-mata, aí sim. Então eu diria que 
são duas fases, a fase regular e a fase do play-off, onde então nós temos grandes jogos, com 
audiência fantástica na televisão e onde os grandes craques aparecem, onde estão hoje os 
nossos brasileiros.  
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 10. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA 
em termos organizacionais e estruturais? 
R: Olha…esta pergunta leva dez horas para responder, mas eu diria o seguinte: em primeiro 
lugar, parte financeira. Enquanto aqui eu tenho dificuldade para cobrar amanhã R$ 10,00 de 
ingresso com a Seleção Brasileira e R$ 5,00 para estudante; as cadeiras lá custam em média 
US$ 60, US$ 70 e até US$ 80 dólares, e você tem 20 mil lugares. Então a receita é muito 
grande, a parte de televisão e os direitos é muito grande. A parte técnica, eles por serem os 
melhores do mundo, eles ainda se dão o luxo de levar os melhores jogadores do mundo para o 
maior campeonato do mundo. Então você realmente tem uma diferença muito grande. Agora, 
vindo para o nosso país, nos fazemos um campeonato organizado, nós temos tantas 
federações, as grandes federações, começando por São Paulo e as outras, que têm 
campeonatos, Rio Grande, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, etc., mas 
principalmente campeonato nacional, cada vez está sendo mais estruturado, cada vez está 
mais se aproximando da organização. Agora, a diferença nossa com a lei financeira é que um 
grande problema que nós temos são as nossas instalações esportivas. Esse é nosso grande 
problema, nós temos ginásios pequenos, em média de 3 a 4 mil lugares, sem o devido 
conforto, sem a devida comodidade para você fazer daquele jogo de basquete um 
entretenimento, um espetáculo. Falta estacionamento, falta conforto, falta uma série de coisas, 
então isso é que nós pecamos muito. Agora, esse é um trabalho que vai demorar ainda a 
melhorar. Acreditamos que, com os grandes eventos que estamos fazendo, o basquete 
feminino mundial em São Paulo, nós vamos remodelar todo o Ibirapuera, piso novo, placares 
novos, piso igual ao da NBA, de montar e desmontar; enfim, o Pan-Americano no Rio de 
Janeiro, vai deixar as instalações, vai deixar um legado muito grande, e é assim que a coisa 
começa acerca das instalações. Temos dificuldade de fazer grandes jogos no Brasil.  
 
11. Você citou que, em temos técnicos, a NBA puxa os melhores jogadores para lá. Acredita 
que a entrada de jogadores estrangeiros, principalmente brasileiros, acarreta numa 
aproximação em termos técnicos? 

R: Sem dúvida, técnico em todos os sentidos. Só para você ter uma idéia, num momento 
chegamos a ter cinco jogadores, agora nós vamos ter mais o Marquinhos, nós temos o Nenê, 
David, Leandrinho, Anderson Varejão, ano que vem vai o Tiago Splitter, enfim, cada vez vamos 
aumentando este número, nós somos talvez o segundo país em números de atletas. Mas não 
importa muito isso, o que importa é o seguinte: não só o intercâmbio desses jogadores, que 
quando eles voltam para o Brasil eles passam para os seus colegas na seleção, mas nós 
temos também um grande relacionamento com essas equipes, como temos com o Denver do 
Nenê, como temos com o Cleveland do Anderson Varejão, como temos com o time do 
Washington, que tem gente conhecida. E estamos mandando técnicos nossos para fazer 
estágio na NBA. Então temos nos aproximado muito da NBA, tanto na parte estrutural e técnica 
como com o intercâmbio de jogadores. Quando eles vêm para a Seleção Brasileira trazem uma 
bagagem muito grande para o nosso basquete. 
 
12. E além dessa aproximação dos jogadores, existe outro aspecto que o basquetebol 
brasileiro se aproxima da NBA ou não? 
R: Veja bem, hoje, se você não tem jogadores na NBA, é sinal de que seu basquete não é de 
ponta. Se por um lado é bom que o jogador vá para lá, tem uns cinco minutos de tristeza de 
você perder esse atleta no seu campeonato nacional, mas são só cinco minutos de tristeza, 
não mais. E você não pode nunca proibir que um jogador faça a sua independência financeira 
e sua evolução técnica e também todos eles são brasileiros e gostam do seu país, todos eles 
se colocam à disposição para defender a seleção nacional. Então, se por um lado você perde 
jogador, por outro lado ganha uma estrela, que depois  volta e retribui. Isso está acontecendo, 
então temos cinco minutos de tristeza quando o filho sai de casa, mas tem o resto da vida de 
alegria que ele depois proporciona para o próprio basquete nacional e a seleção nacional, que 
é um exemplo e o modelo de tudo. 
 
13. Você acha que esses meninos que estão indo vão se transformar em ídolos? 
R: Sem dúvida. 
 
14. O Brasil estava carente de ídolos. 
R: Totalmente, desde a sua geração que a gente não tem ídolos. 
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15. Você acha que esses ídolos servem de espelho? Antes só se espelhavam em jogadores 
americanos, agora vamos ter brasileiros. Isso vai ajudar na massificação do esporte? 
R: Totalmente, mas o Leandrinho está nos EUA, está no Arizona, em Phoenix, Só que ele […]. 
prá tudo é quanto é lado, é brasileiro. É Barbosa e vem jogar na seleção, ele vem na sede, ele 
bate bola no Ibirapuera, então os nossos ídolos podem não estar aqui, mas são ídolos 
brasileiros. Você vê também o Anderson Varejão, que já é ídolo em seis meses em Cleveland. 
Já tem gente usando peruca com cabelo dele. São meninos realmente fantásticos, eles estão 
jogando muito basquete, porque muitos meninos, hoje, olham o basquete como um grande 
negócio, hoje você pode começar de uma escolinha e chegar ao Leandrinho e ficar milionário, 
ao Nenê, etc. 
 
16. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influencia o basquetebol mundial e o 
brasileiro, nesse processo que ocorreu mais notoriamente em 1992? 
R: Os americanos entenderam que se continuassem sem seus grandes ídolos, e não 
entrassem no esquema FIBA, seus profissionais não poderiam disputar olimpíadas e nem 
mundiais. Eles passariam a perder, como perderam para nós em Indianápolis com uma grande 
equipe que você participou em 1987. Começou daí o problema, dois a três anos depois 
perderam o mundial [...] em Portland, que foi o grande primeiro Dream Team, de Michael 
Jordan, Magic Johnson e companhia limitada. Isso, por um lado, abriu as portas para o 
basquete NBA para o mundo todo, então popularizou mais o basquetebol, esses grandes 
ídolos foram fazer olimpíadas e mundiais. Por outro lado, eles entenderam que era interessante 
abrir as portas para os estrangeiros, para poder captar mais ídolos, para poder aumentar a 
capacidade deles de recursos, receitas e público na NBA. O que aconteceu com isso: as outras 
seleções mundiais se fortaleceram, porque na hora que os atletas voltam... antigamente, 
quando jogava contra os EUA, era um terror, você não imaginava ganhar, mas hoje você 
enfrenta eles, porque você está acostumado a jogar com eles na NBA. Então você vê que eles 
têm dificuldade de não ser mais aquele Dream Team, então hoje você não garante, tanto que 
os EUA não são o campeão do mundo. Antigamente era o primeiro e íamos disputar o segundo 
lugar em diante. Então teve alguns aspectos bons. Primeiro, internacionalizou mais o 
basquetebol, abriu mais propagandas, popularizou, porque a NBA é NBA, grande ídolos. 
Segundo, favoreceu a entrada para os EUA dos talentos de todos os países e dos brasileiros. 
Em terceiro, isso fez com que diminuísse a distância que existia em 87, 90, 92 pra hoje. Hoje 
um time americano, se não treinar muito e se não estiver bom, ele perde. Então isso criou um 
clima muito melhor para as grandes competições. Foi bom para todo mundo, foi bom para os 
americanos […], foi bom pra nós, que temos gente na NBA e melhoramos o nosso nível 
técnico, ídolos e etc. E foi bom para o basquete do mundo, porque há um equilíbrio maior. 
 
17. Em sua opinião, qual é o principal motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada 
vez mais ingressarem na NBA? 
R: Essa pergunta é difícil, mas tem que perguntar. Você tem, primeiro o maior campeonato do 
mundo, mais organizado, de maior visibilidade, mais, mais, mais. Você é contratado com 
salário mínino de US$ 300 mil a US$ 400 mil dólares mês, prá começar. O Nenê fez agora um 
contrato de US$ 10 milhões por ano. Então essa visibilidade, essa fartura de dinheiro 
realmente atrai qualquer um. Se hoje eu tivesse 50 anos menos eu iria me dedicar muito para 
tentar a NBA. É o aspecto profissional, técnico e altamente financeiro. Agora, a grande verdade 
é o seguinte: os nossos atletas têm ido pra lá, têm se tornado ídolos, estão ficando ricos, mas 
eles ainda gostam e tem orgulho de vestir a camisa amarela do Brasil. Isso é uma coisa que 
não tem preço. 

 
18. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, a influência do processo de 
internacionalização da NBA no basquete brasileiro nos seus aspectos organizacionais e 
estruturais, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? 
R: Não, acho que já falamos bastante. Eu acho, e volto a dizer para você... aquela tristeza dos 
cinco minutos, mas a alegria do resto do tempo. E diria mais a você: nós já estamos 
trabalhando com a NBA para que em 2008, depois da Olimpíada, nós possamos trazer aqui 
uma equipe americana. Provavelmente a equipe do Leandrinho ou que tenha algum brasileiro, 
ou eu diria para você que seria o Cleveland, ou Phoenix, para jogar contra a Seleção Brasileira 
duas partidas, uma em São Paulo e outra aqui no Rio de Janeiro. Temos o apoio do nosso 
prefeito aqui, e vamos ter as arenas prontas, o Ibirapuera depois do mundial e o ginásio arena 
poliesportivo de Jacarepaguá, e pretendemos usar esses equipamentos para trazer a NBA. 
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Nós não trouxemos antes por falta disso, não havia um lugar adequado. Então já existe um 
desejo muito grande […] três ou quatros anos atrás, de trazer uma equipe. Então eu acho que 
isso vai coroar. Imagina você ter o Leandrinho, ou Anderson, ou os dois, jogando meio tempo 
pelos times deles e meio tempo pela Seleção Brasileira. Vai ser uma festa maravilhosa. 
Concluindo, é o seguinte: temos procurado tirar proveito positivo de todos esses aspectos, da 
ida dos nossos jogadores, da amizade que está existindo entre as direções dos clubes de lá, 
das empresas e dos nossos clubes aqui e a própria CBB. Então nós temos tido também toda 
essa facilidade para eles, apesar de que eu não gosto que os jogadores saiam, mas também 
não atrapalhem. O que é justo, como foi o caso do Nenê, como existem todos os casos, porque 
é bom para o atletas, é bom para o nosso basquetebol. E penso eu, se você olha para o que é 
o primeiro do mundo em organização, etc... etc. e você consegue se aproximar dele, ele 
respeita você e ainda te ajuda, eu acho que isso pode influir muito positivamente no nosso 
basquetebol e isso está acontecendo. 
 
19. Só mais uma perguntinha: você é a favor da influência, da aproximação da NBA com os 
clubes daqui? 
R: Eu diria que clubes não, porque o clube normalmente é muito local, ele olha muito o seu 
campeonato regional e o campeonato nacional. O nível da NBA tem que ser nível de Seleção 
Brasileira, então vão para lá os técnicos da Seleção Brasileira, quando eles vêm aqui, eles vêm 
com as seleções americanas, nos trazer, como foi aquele torneio no ano passado. Então, há 
um trabalho da USA Basketball com a CBB, que a USA Basketball é a CBB de lá. Obviamente 
foi a NBA, que está “abaixo” da USA Basketball, mas o padrão e a estrutura são diferentes, 
mas a NBA é uma parte da USA Basketball, então este relacionamento é muito mais com 
entidade nacional do que propriamente com os clubes. E agora, na hora que eu mando cinco 
técnicos pra lá, eu estou mandando técnico da [...], outro que era do Paulistano, outro do Minas 
Tênis [...] enfim, de alguma maneira estamos ajudando os clubes porque vão trazer 
conhecimento. Quando eles trazem uma equipe que vai jogar, os jogadores são dos clubes, 
[…] de várias cidades, então os clubes de uma forma indireta são beneficiados também, que 
não poderia ser diferente, porque no fundo, a nossa base ainda é o clube e vai continuar sendo 
o clube, apesar de a gente ter falado no início da entrevista que precisamos das escolas, das 
universidades, de todo mundo. Mas o clube é clube. 
 
20. Pode-se trabalhar junto. 
R: Exatamente, é uma fase que cada um tem seu trabalho, mas o clube é o clube e vai 
continuar sendo a célula máxima do esporte e do basquetebol. 
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Entrevista concedida por Fernando Soares Mauro em 17/07/2007 
 
1. Qual é o seu nome? 
R: Meu nome é Fernando Soares Mauro, sou natural de Araraquara, sou presidente da Nossa 
Liga de Basquetebol. Tenho 47 anos, joguei basquetebol até os 20, um jogador mediano. 
Quando jogava em Araçatuba e ganhava os campeonatos, ia jogar em São Paulo. O Oscar, o 
Marcel, davam de 150 no meu time, então eu sou um idealizador e adoro basquetebol. 
 
2. Em sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem ao público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: No Brasil? 
 
3. No Brasil, e em qualquer lugar. No basquete. O que atrai o público. 
R: Show. Tem que ter um pós-quadra, não só um time competitivo, se não tiver um incentivo 
como a gente sempre teve, camisetinha, pipoquinha, você não traz os casais de namorados, 
precisa ter segurança, não é só ter o jogo de basquete em si, você pode ter um time caríssimo 
e ninguém vê. Você precisa ter um atrativo, uma entrada barata. Banheiros limpos, segurança 
principalmente, porque as mães levam os filhos e os filhos chamam os amigos, e ai você tem 
um time competitivo, você tem um ídolo pelo menos, você pode por um cara veterano e eles 
ficam loucos. Como sempre aconteceu aqui. 
 
4. Então, além do basquete, quer dizer que precisa ter um atrativo a mais, um show. 
R: Tem que ter. Sempre teve. Sempre teve som, equipe de dança da cidade, polemicamente 
tivemos as meninas que faziam nos Estados Unidos aquelas ginásticas de cheerleader, atraia 
muito a torcida, atraia demais, isso era o diferencial de Araraquara e o pessoal tinha inveja 
porque sempre foi assim. Se não tiver isso não tem basquetebol. 
 
5. Como você descreve o basquetebol brasileiro em termos organizacionais e estruturais? 
R: Assim como um todo? 
 
6. É  
R: O basquetebol brasileiro eu acho ainda muito amador, totalmente amador, sem criticar. As 
categorias de base não são exploradas, estão paradas há bastante tempo, talvez até na época 
do seu Brito a gente era melhor nisso, por isso nos tínhamos um basquetebol competitivo. A 
gente precisaria melhorar a parte administrativa pra fazer com que mais jogadores 
despontassem. Isso precisa mexer na categoria de base, eu não tenho dúvida disso. Para 
melhorar o profissional essa é uma das razões fundamentais. 
 
7. Você acha que a Nossa Liga de Basquete é uma tentativa de resgate nesse termo 
organizacional estrutural? 
R: Por parte profissional sim, não pra massificação. Ela não tem condição de também arrumar 
a parte que seria da parte de base, eu acho que a Confederação é excelente, o caminho para 
fazer isso é a Confederação. Mexer com a seleção, mexer com as categorias de base, os 
campeonatos de base inter-estados, acho que a Confederação é muito boa para organizar os 
jogadores para sair fora do país, para ir para outros times. Eu acho que o que teria que ficar na 
Nossa Liga é o que a gente montou na Nossa Liga, o que os clubes montaram é para fazer o 
campeonato brasileiro deixar com a Nossa Liga só o profissional, tanto masculino quanto 
feminino. É lógico que poderia ter o apoio da Confederação, mas ela não quis e nós 
conseguimos fazer um masculino e dois femininos. Mas isso teria que ser a longo prazo, a 
Confederação já fez 17 campeonatos brasileiros, já tem muita experiência, mas não está bom, 
não tem patrocinador, não ajudam mais os clubes, principalmente. O grande problema é que os 
clubes sofrem muito. É a parte do deslocamento num país tão grande, viajar de avião, viajar de 
ônibus. Os clubes brasileiros que disputam hoje o campeonato brasileiro só reclamam disso. 
Eles não querem dinheiro para pagar o salário do jogador, eles querem a ajuda financeira para 
se transportar o time com dignidade, para levar o jogador de avião. Um cara de 2,10 m 
viajando de ônibus 16 horas chega morto. Não precisa ir muito longe.  A gente volta em 2001, 
tinha isso em 2001. Nós disputamos, era ótimo, sensacional não tem mais hoje. A Nossa Liga 
se propôs a fazer só isso, tentar arrumar patrocínios. Os clubes montaram a Nossa Liga, não o 
Oscar, o Fernando, que é o dono, não tem dono, os clubes são donos, o que entrar de 
patrocínio divide entre os clubes, pra quê? Pra pagar salário de jogadores? Não. Eles têm que 
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ter os patrocínios, pra pagar a infra-estrutura organizacional que é da segurança, fazer estas 
promoções e principalmente ajudar as equipes a vencerem a distâncias. Não se pode jogar em 
Teresina, ou no Rio de Janeiro, ou em Curitiba se não for de avião. As equipes da série C do 
futebol fazem isso, porque eles são organizados. O futebol, com seus defeitos ou não, vamos 
deixar bem claro, eles são organizados, eles têm patrocínio de televisão, isso gera receita que 
é dada aos clubes, pra quê? Pra pagar encargos, pra pagar profissionais? Não. Pra pagar 
despesas de hotel e transporte. É só isso, só isso. Para melhorar o basquetebol brasileiro 
precisa ter isso. É lógico que você precisa ter competência administrativa e não é de um dia 
pro outro que você atrai os patrocínios. Você precisa se organizar para fazer um campeonato 
bom, o segundo melhor, um terceiro ainda melhor, e voltar ao que o basquetebol brasileiro era 
antes. Isso, de repente, parece que apagou. Em 2001 isso já existia. Nós participamos. Então 
não é coisa de 20 anos atrás. É coisa de 6 anos atrás. 
 
8. Então a nossa liga se propôs a preencher essa lacuna? 
R: A Nossa Liga se propôs, os clubes se propuseram. A Nossa Liga são os clubes.  
 
9. É, são os clubes.  
R: Não é o Oscar que queria, não é a Hortência que queria. Nós montamos a idéia, chamamos 
os clubes e os clubes perceberam que, pô, legal. Vamos por uma empresa pra ir atrás de 
patrocínio. Uma grande dificuldade. No primeiro ano nós tivemos 1 ou 2 patrocínios, 
transmitimos os jogos, né, mas precisava ter dado esta continuidade. Não conseguimos, 
porque o que entra de dinheiro na Nossa Liga é para os clubes. Na Argentina, em Portugal na 
Itália isso já tem a 20, 30 anos. Ali na Espanha a liga espanhola é a mais organizada que tem. 
Ué, mais não tem a Confederação de Basquetebol Espanhol? Tem. Ela cuida da seleção, da 
categoria de base, da figura do jogador que quer jogar na seleção ela cuida disso, transferência 
de jogador. Na Itália também tem a confederação lá. E por que a ligas sobrevivem nesses 
lugares? Porque elas foram se criando ao longo dos anos. Uma estrutura que mostrou que os 
clubes só vão sobreviver quando eles se unirem. Nós temos condições de atrair a Volkswagen 
do Brasil. Tem uma lei nova do presidente que pode abater no Imposto de Ienda, quer dizer, 
essa lei está para ser promulgada, mas a Nossa Liga queria simplesmente unir os clubes, não 
foi possível. 
 
10. Mas então a nossa liga não conseguiu os patrocínios? 
R: Ela fez o campeonato muito bem organizado, com o próprio dinheiro dos clubes. Porque os 
clubes falaram, bom, se é pra gastar, a Confederação está dando pouco, nós vamos gastar e 
fizemos o primeiro, os dois femininos também foram feitos com patrocínio mínimo, mas com 
direito de arena pago, todas as arbitragens, nada ficou devendo. A Nossa Liga demonstrou que  
tinha condições de sobreviver como nos outros países. Ela precisava que os clubes 
acreditassem mais, mas eles não acreditaram.  
 
 
11. Qual a relação da CBB hoje com a Nossa Liga? 
R: Ela não aceita a Nossa Liga. A CBB, a confederação não aceita. Por ela, diz que não é 
FIBA, não respeita as regras da FIBA. Num primeiro momento ela disse que até não iria 
contratar, chamar, convocar jogador para a seleção. Um absurdo. Depois voltou atrás. Hoje as 
federações tentam querer apoiar, mas como são ligadas à Confederação, então não podem. 
 
12. A Nossa Liga começou com quantos clubes filiados? 
R: Apareceram na primeira reunião 39 clubes, lá no Paulistano, isto está registrado em ata. Aí, 
20 resolveram, deram o nome, fizemos registros e toda a parte burocrática com 20 clubes, pra 
depois fazer um campeonato onde tinham 12, 13, o que é razoável, apesar das distâncias. E 
hoje tem uma inadimplência muito grande. Desses 20, sete clubes devem pagar mensalidade, 
a maioria paulista, e hoje a Nossa Liga está numa situação muito difícil, ela não tem condições 
de pensar em organizar campeonatos porque os clubes resolveram ficar esperando a 
Federação e a Confederação. Então, paciência. 
 
13. Qual a razão dessa dissidência dos clubes, de decidirem sair e disputar o campeonato do 
CBB? 
R: Eu acho, não tenho prova, mas acredito que são forças das próprias federações, que você 
precisa disputar os campeonatos. Vamos falar da paulista. Você precisa disputar o campeonato 



 146 

paulista para depois disputar um brasileiro ou da Nossa Liga ou da CBB. Hoje, não há, hoje 
não tem, a Nossa Liga não consegue fazer com que a Federação venha pro nosso lado, por 
que ela não pode brigar com a Confederação. Ela diz que briga, a Federação Paulista diz que 
briga, mas não briga. Então hoje a gente tenta montar, hoje, julho de 2007, montar um 
campeonato com 6, 7 clubes que estão parados e a Federação resolve fazer um torneio de 
dois fins de semana. Desestimula. Teoricamente, ela está pressionando: você vem jogar o 
nosso torneio, não vá jogar na Nossa Liga. Não fala isso, mas foi isso que a gente percebeu, 
que há ranço, há discórdia entre a presidência. Não comigo, com outro membro da Nossa Liga. 
Eles não se dão, então o basquetebol perde. 
 
14. E a situação da Nossa Liga nos dias de hoje? 
R: Há um prejuízo de aproximadamente 30 mil reais. Não é bancário, é de serviços   de 
profissionais que já deveriam ter recebido esses salários. Estamos tentando deixá-la 
estacionada, estamos cobrindo, tentando cobrar alguns clubes não juridicamente, tentando 
fazer acordos para tentar salvar esses 30 mil e não fechar a Nossa Liga, deixar ela 
contabilmente e legalmente aberta para qualquer momento, se quiserem voltar. Não podemos 
matar os cara se os cara não querem. Eles  querem jogar o campeonato brasileiro da CBB. E 
eu acho que tem que jogar o paulista, é lógico, é o melhor. Mas a Federação Paulista nada faz 
para ajudar a Liga nesse intermédio entre o brasileiro e o paulista. Nesse tempo ocioso, que o 
jogador não tem salário, ela não quer se juntar a nós por causa de diferenças. Isso eu falo e é 
verdade. Um não se dá com um, outro não se dá com o outro, e com isso o basquetebol perde. 
 
15. A solução, então, seria aparar essas diferenças? 
R: Sem dúvida, aparar essas diferenças. Não é com a presidência da Nossa Liga. A diferença 
é com o pessoal que ajuda, que é muito importante para a Nossa Liga e que desde o começo 
administra a Nossa Liga. Eu não vejo solução, não consigo ver solução. Vai continuar tendo 
esses buracos entre os dois campeonatos, vão ter jogadores que não vão ter aqueles tão 
sonhados 12 meses de salário. Seria o ideal se tivesse a Confederação. A própria 
Confederação começa o campeonato brasileiro junto com o paulista. É um absurdo. Então, 
nesse ano de 2007, tivemos três campeonatos ao mesmo tempo. O campeonato brasileiro da 
CBB, o campeonato da Federação Paulista junto com o campeonato sul-americano. Um 
absurdo. Aí ficam dois ou três meses parados. Junho, julho parados, o jogador sem ganhar. 
Quer dizer, não há um critério, nem entre a Federação nem a Confederação, pra ter uma 
sequência lógica de 12 meses para ter tempo de a seleção treinar. Você vê os caras vindo de 
pós-temporada. Acha que eles vão jogar o pan-americano? Não vão jogar. Eles tão morto. O 
calendário brasileiro é horrível. A Confederação e Federação não se conversam. Eles 
começam juntos. Que absurdo. Onde estão as televisões, onde estão os patrocinadores pra 
entrar nesses torneios? Então vai ficar cada vez vai ficar mais difícil. 
 
16. Quanto à organização da Nossa Liga. Você foi um dos fundadores junto com o Oscar. 
Vocês se basearam em alguma liga internacional? 
R: Não, a gente tinha uma referência da própria liga argentina, que no começo foi assim 
também. A história da liga argentina, que hoje tem 60 clubes e, apesar das dificuldades 
financeiras, é reconhecida porque hoje 40 jogadores da argentina estão na Europa. No começo 
a liga argentina sofreu muito com a federação argentina, mas depois os clubes descobriram 
que não havia outro caminho. Nós nem tivemos acesso a esses papéis. Chamamos os clubes 
e eles deram idéias de como formatar um campeonato melhor para todos. Então saímos do 
zero. Organizamos tudo como os clubes queriam, para não atrapalhar os clubes, e esperamos 
arrumar patrocínio. 
 
17. Depois de tudo organizado vocês procuraram apoio da CBB? 
R: Ah, sem dúvida, procuramos, mas nunca atenderam o Oscar. Varias vezes quem nos 
atendeu foi o Ministério de Esportes, o ministro. O ministro deu uma carta de aval, de 
reconhecimento da Nossa Liga e do interesse dos clubes quererem melhorar o campeonato 
brasileiro. Você entendeu isso. Nós fomos ao ministério em Brasília e o ministro fez uma carta 
de próprio punho que está registrada na Nossa Liga. Porque a Nossa Liga está para somar. Ela 
não quer ir contra a Confederação. A Confederação tem que deixar pra nós. Ela quer ter o 
campeonato dela, nós queremos entrar nesses buracos no ano, para os clubes não ficarem 
parados. Mas aí as federações não deixam porque são ligadas à Confederação. 
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18. E as batalhas jurídicas que aconteceram. Por que aconteceram?  O que houve? 
R: Eu participei da batalha jurídica porque o nosso clube estava envolvido. A batalha principal 
aconteceu porque, como alguns clubes de São Paulo estavam classificados para o 
campeonato brasileiro, eles não nos chamaram. Mas no campeonato paulista tem uma 
cláusula – no ano passado e ano retrasado – que se você estiver entre os oito você está 
classificado para o brasileiro. Simplesmente não nos convidaram. Alguns clubes como o 
Limeira, o Araraquara. Não nos convidaram. 
 
19. Por que jogavam na Nossa Liga? 
R: Porque jogavam na Nossa Liga. Então o que aconteceu foi que nós fomos à justiça para 
exigir o direito que está escrito no regulamento da Federação Paulista. Que nós temos o direito 
até hoje e não sei se vão mudar a regra para 2008. Há dois anos nós entramos por causa disso 
e chegamos, o próprio time da Ulbra também entrou, Keltek entrou, todos entraram, e exigiram 
jogar, e jogaram. O time do Rio de Janeiro jogou, com medida liminar. Disse que eles não 
poderiam fazer isso, estava nas federações que era pré-classificatório, não podiam chamar 
sem desprezar outras equipes. Vocês querem participar, vocês tem até tal dia para mandar a 
carta. Eles não nos chamaram. Deixaram em aberto. 
 
20. Este último ano também foi assim, classificando os oito primeiros?  
R: Também. 
 
21. Mas só tinha três times paulistas?  
R: É, o resto não foi. Por que o resto não foi? Porque não dão apoio financeiro nenhum, as 
equipes cansaram. Franca acreditou. Paulistano e Rio Claro foram porque são equipes mais 
abastadas. Mas vai perguntar agora? Ah!, nós vamos continuar. Mas estão perdendo dinheiro, 
porque têm que pegar dinheiro do patrocínio porque o da confederação não é suficiente. Não é 
aberto quanto entra da televisão pros clubes. Não é aberto. Tem uma comissão lá que dize que 
sabe tudo, mas não sei, não posso falar por eles. 
 
21. Você falou que os clubes se associaram à Nossa Liga porque tinham a idéia de que a 
Nossa Liga ia ser a resposta, que a Nossa Liga estaria cheia de dinheiro pra pagar, e depois 
saíram foi isso? 
R: Na verdade, muitos clubes situacionistas acharam que iria ter muitos patrocinadores, e que 
iria dar certo logo no primeiro ano e iria ter dinheiro sobrando. Então, por exemplo, tinha gente 
que veio, ah! eu sou de... por exemplo,  Paulínia, eu tenho uma equipe lá. O cara nem tinha, foi 
lá e deu o nome Paulínia Basquetebol Clube, você entendeu? Muito situacionistas dizendo que 
tinham um clube porque eles queriam ver dinheiro. Todas as equipes acharam, a Nossa Liga 
agora vai ter vários patrocinadores, vai melhorar, então cresceram o olho. Não deixaram, não 
tiveram paciência de esperar ser. Tivemos um torneio maravilhoso, tem de fazer o segundo, 
não conseguimos fazer o segundo masculino porque pularam fora do barco. A Confederação 
pode ter oferecido mais, eu não sei por que pularam fora do barco. A idéia sempre é que o 
Oscar era contraditório, a idéia é que os times, eles não foram para frente porque o Oscar 
ganhou o campeonato brasileiro também, há dois anos atrás, e isso foi terrível. O time do 
Oscar foi campeão brasileiro e houve uma (...a CBB não convidou ele, tirou a vaga dele do sul 
americano ...) aí os problemas jurídicos começaram. 
 
22. Ele ganhou, ele conseguiu disputar o sul-americano na Justiça também, ou não? 
R: Não jogou, está na Justiça até hoje também para receber indenização. Que é uma fábula 
(patrocínio do Rio porque os caras falaram que nós estamos precisando de dinheiro, mas você 
ganhou o sul-americano, nós queremos disputar o sul-americano porque ele vai divulgar a 
nossa marca, a CBB pegou e tirou a vaga dele) hoje o principal evento dos 14 é o que esta 
mais [...] tudo contra lei, então, o estatuto, tem um campeonato que não acabou, do ano 
passado. 
 
23. Você sabe por que o campeonato não acabou?  Você tem alguma idéia? 
R: Por que... 
 
24. Acho que Brasília se sentiu prejudicada. 
R: Comentários...  
(é foi assim... eles se sentiram prejudicados porque o Arnaldinho jogou) 
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É, na verdade as equipes que entraram na Justiça, que o time do Rio também entrou no play-
off, eles entraram no play-off por causa do corpo de Justiça. E tinha uma cláusula que você tem 
um prazo para escrever jogador, mas abriu uma brecha com esse negócio de Justiça que o 
time lá do Rio de Janeiro não estava em play-off ainda, então ele podia contratar jogador e 
contratou o Arnaldo quando teve o play-off lá. As equipes, as outras, se acharam prejudicadas, 
falaram: mas esse jogador não pode entrar aqui. Os cara perderam para o time do Rio que foi 
uma derrota só. Entraram na Justiça para ir para a final, porque a final era para ser...  Eles 
perderam para um time irregular. Então, quando foi para ter a final, Brasília queira ir para a final 
por causa da derrota, e Franca já estava na final, já tinha jogado uma partida contra o Ribeirão, 
a final que foi Ribeirão e Franca.  Só que Brasília se sentiu prejudicada com aquela derrota, foi 
à única do time do Rio. Eu assisti ao jogo, foi um jogo jogado. O time do Oscar ganhou na bola 
dele, o time do Tom Zé. 
 
25. Mas prejudicou Brasília. 
R: Só que tirou um ponto e tirou Brasília da final. 
 
26. Até hoje não teve campeão.  
R: Não tem campeão. Graças a Deus esse campeonato passado tem um campeão que é o 
time. Não teve o Universo Brasília foi campeão Brasileiro contra Franca. 
 
27. E no ano que não teve campeão da CBB o campeão brasileiro é o time de Limeira, que foi 
campeão da Nossa Liga. 
R: Foi. Que nós fomos o vice. Que teve o campeonato da Nossa Liga.  
 
28. Mas como o campeonato da Nossa Liga não é reconhecido pela FIBA, não tem direito de 
disputar o sul-americano. 
R: Não, não tem, não deram esse direito, nem de convocar os jogadores. Agora, acho que 
pararam com isso. (eles ameaçavam, ah! você é de Araraquara, então nós não vamos 
convocar para a seleção). 
 
29. Eles convocaram um jogador de Limeira no ano passado. 
R: É, mas foi pro forma.  Foi muito chato esse negócio de não convocar jogador. Foi um grande 
erro da Confederação iniciar esses embates. Não puxando a sardinha para o nosso lado, dos 
clubes que entraram, todos foram ganhos por nós, todas as liminares. Isso está correndo 
ainda, o time do Oscar pode ganhar uma grana ainda. O processo é muito moroso, mas a 
Confederação não ganhou nada,  perdeu tudo, só foi burrada em cima de burrada, 
infelizmente. 
 
30. E a NBA?  Meu trabalho é sobre a NBA. Você acha que ela influencia o basquetebol 
brasileiro. Influencia a CBB e influenciou a Nossa Liga também? Em termos organizacionais e 
estruturais? 
R: Ela é um modelo. É um modelo. Mas começou do zero também, Rolando,  tinha poucos 
clubes e eles acreditaram, hoje é uma franquia violenta. Estão jogando até na China, jogam no 
Japão estão querendo levar para a Europa.  A audiência está caindo um pouco, então eles 
estão um pouco preocupados, mas eles tem milhões de verbas. Mas é lógico que ela 
influenciou no sonho da Nossa Liga. Não vou falar da Confederação, vou falar da Nossa Liga. 
E se espelha na NBA. Ela gostaria de, reservadas as proporções, ter um basquetebol 
organizado com os clubes. Lá os clubes é que são donos da NBA. Lógico que tem lá um 
controle, tem as regras, lógico, mas é dos clubes. Todos os clubes têm dinheiro lá porque eles 
têm direito as franquias, ao nome, lá não se vende nenhuma camiseta falsificada, é muito 
difícil. Então a organização da NBA influenciou a Nossa Liga, deslumbrou de a gente fazer. 
Como as outras ligas que tem, no mundo, na Grécia, na Itália como eu já disse, na própria 
Argentina, é lógico que ela é o modelo. Ela é hors concours e ela influencia o Brasil. A Nossa 
Liga influencia expectadores, os jogadores, os caras que administram. Olha, vamos fazer igual 
a eles, vamos fazer como a gente fez um final como foi feito no feminino, porque lá é o melhor, 
a WNBA também é muito boa. Então esse último campeonato feminino que a Nossa Liga fez 
teve um final four lá em Catanduva. Eu fui lá entregar o troféu. Quer dizer, ela influencia 
demais. Mas a distância é tão grande da realidade nossa e a deles que a influência fica no 
sonho só, a gente sonha com que eles fazem. Por isso que a gente tem que começar do zero 
como eles começaram lá em 1950, para ter a nossa realidade, uma parte de organização 
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mínima, que os clubes sobrevivessem e que desse para sobreviver e fazer basquete o ano 
todo principalmente. A Nossa Liga queria que o ano todo tivesse basquete, que o jogador 
tivesse 12 salários, que os jogadores tivessem férias remuneradas. É  isso que a Nossa Liga 
quer. 
 
31. Você disse que 20 equipes assinaram e são sócias permanentes (fundadoras). Por 
exemplo, se uma equipe quiser entrar agora na Nossa Liga, ela pode entrar ou é como um 
sistema de franquia, ou alguma coisa assim? 
R: Não, ela entra, é um sistema de franquia, é muito barato isso, no próprio campeonato 
feminino algumas equipes não eram fundadoras, foram chamadas para entrar. O próprio time 
de Marília, o time de Uberaba, foram convidados,  pagaram lá uma taxa e entraram como 
convidados e, se quisessem ficar como permanentes, podiam continuar. Nós não temos idéia 
de ter lucros sobre os clubes porque o dinheiro é dos clubes. Então o fato de ser fundador não 
representa nada. É lógico que tem valor se der certo, o que eu acho que há a possibilidade de 
dar certo, e que daqui a 20 anos, pô, que Araraquara não tem mais basquete mas foi a 
fundadora, mudou, teve um papel o time de Araraquara, os dirigentes, os jogadores 
acreditaram na Nossa Liga. É só isso porque não tem remuneração, não tem nada, só porque 
a gente é fundador vai ter dinheiro lá na frente? Não. Tem que ter respeito, só isso. Para dar 
iniciativa nesse sonho de um dia ser como uma liga espanhola ou italiana ou mesmo a NBA. A 
gente poderia ter a Nossa Liga parecida com a NBA, que ela é basicamente, tem toda a 
estrutura parecida, só que não temos patrocinador. Paciência. 
 
32. Eu assisti a alguns jogos da Nossa Liga. Quanto às regras, elas são um pouco diferentes 
da FIBA. Quem decidiu isso? 
R: Os clubes. 
 
33. Foram três árbitros. É uma influência 
R: E principalmente, a única.  
 
34. O uniforme dos árbitros. 
R: Isso tudo foi decidido em assembléia, com votação. Eles queriam fazer o show, a Nossa 
Liga tem a filosofia de o jogo ter o show, ter aqueles intervalos com música, com equipes 
dançando, para você não ficar estressado, de ir lá torcer pelo seu time e ele estar perdendo e 
você falar: pô, vim ver um show de dança, um show de menininhos pobres que fazem capoeira. 
A Nossa Liga tem essa idéia.  Mas isso é a NBA, a nossa realidade qual que é? É trazer uma 
equipe de dança de patins, nós não temos condições de trazer uma equipe, uma orquestra 
sinfônica, então a Nossa Liga, uma mudança significativa, até música da NBA, a música para 
incentivar a equipe sem atrapalhar o jogo, sem os cara atrapalhar o árbitro. A FIBA e a CBB 
não aceitam ter essa música. Que a NBA tem, porque eles instituíram isso lá, mas a FIBA não 
aceita. Então num jogo FIBA você não vai ter essa música, se vai jogar uma seleção, se vai 
fazer um torneio internacional, tem que ser FIBA, não é a mesma regra da NBA. Então a NBA 
tem as regras dela e a Nossa Liga tem as regras dela, mas é para melhorar o basquetebol e 
não para piorar. Eu não sei por que eles desmerecem não ser FIBA se a seleção joga com as 
regras FIBA. O jogador que joga a Nossa Liga  joga na seleção e aceita as regras. As 
diferenças são muito pequenas. 
 
35. Existe algum tipo de intercambio entre a sua instituição em Araraquara e a NBA, já teve 
algum? 
R:Já. Já tivemos. Sempre exploramos isso, desde 2001, de criar uma equipe de base desde os 
pequenininhos ate o juvenil. Tanto é que somos 4 vezes campeões paulista juvenil. Então, 
como a gente tem uma base muito massificada junto com a prefeitura, junto as escolinhas, a 
gente atrai o pessoal da Espanha, pessoal da própria NBA, de vir ver o trabalho modesto, 
modestíssimo. Só que vários atletas, posso contar o número de oito, já estão jogando na 
Espanha, já estão tentando entrar na NBA, porque vieram de uma base boa muito bem 
estruturada, que a universidade dá um apoio e fazem com que os meninos sonhem de ir para 
NBA. A nossa filosofia é essa. É lógico. Um vai para NBA. O Nenê foi. Os dois meninos 
nossos, o Slan, o Julio eles foram tentar. Foram estudar lá, não conseguiram entrar, estão 
tentando. Ainda não têm idade, mas a base como é muito boa, faz com que venham até 
técnicos europeus para ver e levar alguns meninos para a Espanha, para a Itália alguns já 
foram, a base é importante. É lógico que não é todo clube que tem isso, se gasta dinheiro, você 
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tem que dar escola, você tem que dar uma estrutura para os meninos diferenciados, para 
crescer, entrar na equipe, ajudar a equipe masculina. Quanto banco a gente fez aí. Agora até 
no último ano os meninos estavam jogando. No último campeonato paulista jogaram de titular o 
Dedé, o Edu, os meninos todos foram revelados aqui. O Ricardo. E foram revelados na equipe 
de base e estão jogando profissionalmente. E hoje, que deu essa parada no time de basquete, 
eles já estão em outras equipes. Quer dizer, o que a gente está fazendo está certo, mesmo que 
temporariamente tenha acabado. Esses meninos jogaram o campeonato mundial, vieram da 
nossa equipe de base, três, quatro atletas, hoje eles jogam profissionalmente em outros 
lugares. Então a filosofia nossa é ... eu não acho que a gente queria ser campeão Paulista e 
Brasileiro, mas sempre fortalecer a base para não deixar acabar. Sempre ter meninos com 
salários razoáveis. Esse último ano a gente gastou entre 50 e 70 mil, os meninos recebiam dois 
salários aqui, desde 2000 a gente faz isso, há sete anos. Quer dizer, uma das poucas equipes. 
É lógico que Franca tem estrutura, Ribeirão teve estrutura e a equipe Universo tem, mas a 
gente consegue sobreviver com a base. Se você acha que vai ganhar dinheiro, pegar dinheiro, 
montar time de ponta, você sobrevive um ano, dois anos no máximo. Acaba o dinheiro e tem 
que ter meninos baratos com vontade de vestir a camisa, para a camisa virar pele, isso a gente 
chama no jargão. Estes meninos são competitivos. Este último campeonato, apesar de a gente 
ter ficado em 8º lugar, falei para você que a gente teve chance de ficar até entre os quatro. 
Enfim, houve um desestímulo. Mas a equipe era muito competitiva, perdiam de 2, 3 pontos só 
pra Franca e para os melhores aí. Porque os meninos jovens de 21, 22 anos, são respeitados 
pelos atletas mais profissionais que ganham mais, a equipe [...] fizeram um papel muito 
importante, se classificando para o campeonato paulista. Vamos ver o que acontece. 
 
36. Você falou da massificação no basquete, em um sistema que massifica o basquete. A 
massificação ocorre no clube. Você acha que a resposta para o basquete brasileiro com essa 
crise atual que está tendo, seria seguir um modelo diferente, um modelo tipo americano, que 
vem da escola? 
R: A escola no Brasil não tem condição de dar esta estrutura universitária, principalmente do 
colegial. Ela não tem, como nos Estados Unidos, não tem mais apoio, chegou até um tempo 
que acabaram com professores de educação física, depois voltaram, é um absurdo. Então 
aqueles jogos do DEF que existiam aqui no campeonato paulista do DEF, aqueles inter-
colegiais, isso era muito importante para descobrir novos talentos. Hoje tem menino na roça de 
2,10, na roça cortando cana. É uma judiação, você acha que no nordeste não tem pivô, lá 
andando? Tem. Poderiam descobrir esses talentos através das escolas. Só que as escolas não 
têm dinheiro como o modelo americano para poder massificar e descobrir novos talentos antes 
de chegar ao profissional. Teria que voltar aos inter-classe, inter-faculdades, você entendeu? 
Teria que voltar o inter-estaduais. As universidades teriam que fazer isso, eu participei disso há 
pouco tempo atrás, as faculdades de engenharia contra a medicina. Descobriam esses talentos 
sem querer, mas descobriram porque eram organizadinhos. Hoje a escola pública não tem 
esse dinheiro, o Estado muito menos, a prefeitura também não, então a gente descobre sem 
querer mesmo um talento lá longe. Quantos talentos masculino e feminino que não tem por aí, 
nos sítios ou nas próprias escolas? Você vê um menino moço passar do seu lado., você 
pergunta se ele joga basquete? Não. Não tem na minha escola. É uma pena. Acho que seria 
uma saída. Um apoio mais do estado, do governo federal das escolas pelo menos do ginasial e 
colégio, criar e depois encaminhar isso para as universidades, porque nas universidades ainda 
há a possibilidade de ela tentar patrocinar ou colocar como bolsa como é nos Estados Unidos. 
O cara não recebe dinheiro, recebe bolsa. Hoje não está tão difícil estudar, as universidades 
pegariam esses meninos já criados, mas precisariam que o estado ajudasse, antes das 
universidades, porque o menino já vem com 17, 18 anos, já teria que ter uma base lá atrás. 
Para ter a base, o governo precisaria ajudar, o federal. 
 
37. Você acha que a gente vê em torneio, em times de alto nível em todos os esportes, cada 
vez mais a presença do sistema de ensino nas universidades. Você acha que a grande saída 
para o basquete profissional, para o esporte profissional, seria usar essas universidades, seria 
um meio de marketing? 
R: Só que a universidade pega menino de 17, 18 anos já, e mais, tá mais maduro. Se ele vem 
de uma base pequenininha seria uma saída. As universidades teriam condição de gerir esse 
patrocínio, isso já foi falado e hoje anda a trancos e barrancos. Você vê o grupo Universo, vê o 
Coc tentando voltar, a Uniara outras faculdades que mexem com o vôlei poderiam se direcionar 
ao basquete. O ensino privado que é das universidades tem condição, tem interesse. porque o 
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retorno de fixação de marca é violento. A Uniara, apesar de ter  60 anos a faculdade, o colégio, 
nós conseguimos fixar a marca nesses seis anos. Como? Na televisão. Televisão aberta, 
televisão fechada. Hoje nós temos até trabalhos científicos conhecidos, professores até 
internacionais, mas o nome Uniara foi fixado pelo basquete, isso não tem dúvida, isso eu falo e 
tem prova. A própria CBB, a própria Confederação faz as análises do campeonato, a fixação de 
quanto iria gastar porque aparecia lá tantas horas. A gente gasta 50 mil por mês, em 6 meses, 
300.  Teve um campeonato que nós só fomos finalistas, por exemplo, a gente teria que gastar  
um milhão e meio de reais, que teve retorno da marca se a gente fosse gastar em TV. Então o 
nome Uniara nesses campeonatos que nós fomos finalistas, tanto paulista quanto brasileiro, 
fixou muito. Então você vai em qualquer faculdade, olha onde tem um time de basquete. Eles 
viram pela TV, é uma grande saída. As universidades viram isso e poderiam dar essa salvação 
continuando, organizando o campeonato bem, e o apoio das universidades e TVs para fixar a 
marca. 
 
38. Em sua opinião qual o motivo dos jogadores estarem cada vez mais procurando sair do 
país para jogar basquete na NBA, na Europa? 
R: Os atletas de ponta, que nós temos vários, e tem vários escondidos que ainda não 
descobrimos, por que eles querem sair? Por causa da organização, isso é criticando mesmo, 
não é uma organização. Por que eles não querem vir jogar o PAN, por que eles não querem 
jogar com a camisa da seleção que dá tanto orgulho? O Oscar, o Pipoka, tinham orgulho de 
jogar. Por que a desorganização? Não existe respeito. Um cara da NBA precisa ter um seguro 
a mais. E eles pagam? Eu tenho convívio com os jogadores, eles não pagam, tem vários 
jogadores meus que iam jogar na Espanha, na segunda, Rolando, a segunda, eles lá ganham 
dinheiro, eles lá são super-organizados.  Um país de primeiro mundo, os italianos, os 
espanhóis, o grego, o argentino. A Argentina não tem dinheiro e tem um campeonato bem 
organizado, quase foi campeã sul-americana, mas conseguiu ainda seis jogadores 
estrangeiros, competiu com o time da França. Então por que dá certo nos outros países? Por 
que um craque brasileiro quer ir embora? Por que não tem organização, ele está em uma 
competição e não sabe se vai ter outra, quando vai ter, aqui no Brasil. E se vai receber, então 
onde ele vai jogar, aonde ele vai receber. O caminho europeu é muito forte, que a NBA é muito 
difícil, então hoje nós temos vários jogadores jogando na Espanha e na Itália. O próprio 
Arnaldo foi jogar na Rússia, na Venezuela é o caminho, tem vários jogadores na entresafra na 
Venezuela. Na Venezuela gente! Está melhor que nós organizacionalmente. A equipe deles 
talvez hoje já provou isso em sul-americano. Já ganhou de nós, isso há pouco tempo. Os times 
femininos de base não existem, e o masculino não tem ganhado em sul-americanos. Isso é só 
você entrar no site da Confederação e ver. Nós estamos perdendo, é uma realidade, é real 
porque não tem incentivo nas categorias de base e, se não tem esse incentivo, como é que nos 
vamos organizar  o time profissional, ser competitivos de novo, tentar ir para uma olimpíada 
com dois, três da NBA? A gente precisaria ter um monte de jogadores, a gente tem. Volto a 
falar de novo, vou ser repetitivo de novo, a gente tem 40 jogadores jogando na Europa e vários 
na NBA, porque lá eles são organizados. Mas tem uma base ainda sobrevivendo. Cada dia que 
passa aparece mais jogador alto e bom com classe e categoria e a gente está no fundo do 
poço. 
 
39. Tendo em vista agora os objetivos da minha pesquisa, o processo de internacionalização 
da NBA, você teria mais alguma coisa para acrescentar sobre os aspectos organizacionais e 
estruturais? 
R: Eu acho que eles são os melhores, não tem dúvida. Não precisa ser tão entendido que lá 
está o melhor. Não precisava copiar isso daí, mas copiar na nossa realidade. Como o pessoal 
veio para a Nossa Liga achando que íamos copiar a NBA. Eles acharam que era tanto dinheiro 
quanto da NBA, que iria ter ajuda de custo de 20 mil reais por mês. Não é assim, a NBA 
começou do zero. A Nossa Liga, para copiar a NBA,  precisa se organizar a longo prazo, atrair 
o patrocínio com organização, com respeito, com final de campeonato, com a televisão junto, 
porque sem televisão você não consegue fazer, não tem jeito. Se fizer um campeonato 
brasileiro sem uma TV, hoje tem duas TV que brigam, não poderiam ser as duas juntas, não 
poderiam abrir, para as abertas, para o povão ver o basquetebol. A seleção brasileira vai fazer 
um amistoso contra o Uruguai, lota. É incrível como gostam de basquete, o povo brasileiro 
gosta de basquete acho que até como vôlei, só acho que o vôlei está mais organizado. O vôlei 
tem retorno de mídia, de patrocínio, mas o basquete pode chegar, eu acredito nisso ainda. Os 
clubes precisam se unir pra tentar imitar a NBA, por que a NBA é boa assim porque os clubes 
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de lá são unidos e eles se respeitam e eles chegaram onde estão porque houve um respeito 
desde que iniciou a NBA, com os clubes indo atrás do direito deles. Pode ter confederação, 
pode ter federação, isso não vai acabar nunca, mas os clubes precisam organizar os 
campeonatos e esse é o grande medo que existe nesses órgãos que são a federação e 
confederação. E eles tem medo de que os clubes se organizem, que eles percam os 
patrocínios, a Lei Piva, a Eletrobrás, os patrocínios, então essa é a grande verdade. 
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Entrevista concedida por Jorge Guerra em 21/09/2006 
 
1. Qual o seu nome? 
R: Jorge Guerra 
 
2. Você pode dar um breve relato da sua trajetória no basquete? 
R: Comecei a jogar na cidade de Franca como adulto aos quinze anos e fui até os trinta e sete 
anos. Além de Franca, onde joguei por 25 anos, atuei no Monte Líbano e no Ribeirão Preto, 
onde fiz minha última temporada e encerrei minha carreira em clubes. Na Seleção, fui 
convocado pela primeira vez em 82 e joguei ao todo 15 anos: de 82 a 97, com dois intervalos 
em 94 e 95. 
 
3. E agora, qual função você exerce? 
R: Parei em maio de 97 e logo depois, em junho, comecei a carreira de treinador, em Ribeirão 
Preto mesmo. Fiquei uma temporada, cinco temporadas, em Baurú, no Tilibra, passei um ano e 
meio em Campos, nesse outro meio ano para completar fiz estágio no Phoenix Suns, equipe 
profissional, três meses, e voltei essa temporada passada na equipe de Rio Claro, interior de 
São Paulo. 
 
4. E na Seleção Brasileira? 
R. Na Seleção Brasileira eu fui técnico da sub 21, uma seleção de novos, numa excursão que a 
gente fez no México e Angola para disputar classificação para o mundial no Canadá, e trabalho 
como assistente técnico no adulto desde 2003. 
 
5. Em sua opinião, quais são os aspectos no basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Eu acho que a plástica no jogo, por ser tudo muito rápido, com intensidade, velocidade e as 
duas equipes com tempo, as regras permitem todo mundo participar no ataque, participar na 
defesa, um jogo bastante dinâmico, atraente, para a televisão é considerado o esporte número 
um. Para assistir, para a gente que participa e mesmo para quem vai pela primeira vez, a gente 
que tem contato acha um espetáculo porque faltam alguns  segundos e o jogo não está 
decidido ainda. É um jogo muito atraente. 
 
6. O que influencia mais a busca do patrocinador pelo público, o resultado da seleção brasileira 
ou o campeonato interno brasileiro? 
R: Eu acho que é uma somatória de coisas, eu acho que a principal coisa para você ter um 
patrocinador é ter uma saúde financeira do país, porque se os EUA tivessem a saúde 
financeira do Brasil não existiria a NBA. A partir daí você ter uma política desportiva no país, 
nós não temos, o esporte no Brasil não é feito no colégio, nem na universidade, nem nos 
clubes mais, nas prefeituras. Então, sem uma política desportiva no país,   na minha opinião, 
de base, de formação, teria que ser encaminhado como nos maiores modelos do mundo, como 
os EUA encaminham para a escola desde o High School, universidades e depois ter o esporte 
profissional, que através das empresas, ou mesmo de clubes. Então o Brasil pegou um pouco 
da Europa, um pouco dos EUA e não fez nada e não tem uma identidade como país político 
desportivo, então isso aí também é um problema sério porque tudo o que é feito no Brasil  é  de 
improviso, é de última hora. Isso daí é uma coisa que pesa muito e, além disso, os resultados 
de seleção, uma organização interna do clube, ter equipes porque o produto basquetebol é 
bom. Então não é só uma coisa, não é só a seleção classificar para a olimpíada ou só isso, só 
aquilo, é um conjunto de coisas. Sem dinheiro ninguém faz nada. 
 
7. Então você acha que falta política do governo de massificar na escola? 
R: Exatamente. Falta uma política financeira do país, não só voltado para o esporte, mas a 
tudo. Se você for fazer um ginásio de 25 mil lugares, como na NBA hoje, você não enche aqui, 
nos EUA um jogo é igual. Você ir ao shopping, você paga estacionamento, você paga 
alimentação, você paga o jogo, você compra uniforme na boutique. Como fazer isso aqui? Não 
tem dinheiro nem para a entrada! Então, como uma família pode assistir dois ou três jogos por 
semana fazendo toda essa programação? Então essa parte financeira é muito importante para 
você viabilizar o restante do projeto. E é lógico o governo ter uma política esportiva de 
massificação que seria nas escolas, a prefeitura trabalhar esse lado de escolinhas mais 
específicas e os clubes e empresas terem um molde do campeonato, que pode ser 
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universitário, pode ser empresa, pode ser clube, pode ser um mix no Brasil, mas desde que 
tenha uma lei de cima para baixo. 
 
8. Como você descreveria o basquetebol brasileiro em termos organizacionais e estruturais? 
R. Eu acho que perto dos grandes centros ainda está engatinhando, porque sempre foi feito no 
improviso, se desenharam alguns campeonatos regionais, o brasileiro, mas ainda falta 
melhorar muito a parte de gerenciamento, ter o calendário, ter TV, ter o patrocinador, porque o 
material humano, clubes, equipes, jogadores, já existe e com grande potencial. Desde que eu 
me entendo jogador, desde os quinze anos adulto, a gente vê que roda os mesmos problemas, 
problemas de calendário. Patrocinadores não existiam, eram as prefeituras que ajudavam, elas 
pediam […] para o governo, nunca existiu, quando houve verba foi usada errada. Então a gente 
ainda está procurando um modelo e isso é muito importante. Você ter regras definidas e ir 
trabalhando em cima delas para cada temporada melhorar essa estrutura que deixa muito a 
desejar em todos os sentidos. 
 
9. Você acha que a profissionalização das entidades que regem o basquete seria uma saída? 
R: Lógico. O Brasil ainda tem algumas leis que são de mil novecentos e tã tã tã, aonde um 
dirigente esportivo não recebe no cargo dele. Do que ele vive? Ele tem que receber como 
profissional, ele tem o direito de fazer render como qualquer empresa, é uma empresa 
profissional, que tem de ter lucro, que tem de ter resultados, que tem de ser vista desta forma. 
Assim o Brasil vai ter uma política esportiva profissional e com resultados. É lógico que tem as 
outras áreas de esporte, a parte de recreação, a parte de massificação, a parte educacional, 
mas a parte que tenha resultados, que tem campeonato, disputa esporte de elite, tem que ser 
profissional. 
 
10. Como você definiria o basquetebol brasileiro em termos técnicos? 
R: Ele é diferenciado, toda parte de técnica de um país reflete a cultura de um povo. O  
brasileiro, por natureza, sempre foi muito criativo pelas dificuldades que ele vive em todos os 
sentidos, então isso se reflete no jogo. O jogador é pouco disciplinado, apesar de hoje ter 
evoluído bastante taticamente, mas tecnicamente ele é de um potencial muito grande, o biotipo 
favorece pelas várias raças que tem o país, mas taticamente não tem disciplina e ele confunde 
a técnica com a parte tática, mesmo assim o Brasil tem um basquete vistoso, bonito, atraente, 
alegre, competitivo dentro da quadra, como é o país, que tem um potencial muito grande, 
bonito de se morar, as pessoas alegres, mas ainda faltam algumas leis […] se não for fazer as 
leis pelo menos fazer valer. 
 
11. Então posso entender que o maior problema do atleta brasileiro, da instituição basquetebol 
do Brasil, seria cultural? 
R: Não. Não seria cultural. A personalidade do basquete, a forma de jogar reflete o nosso lado 
cultural. Eu não posso querer que o brasileiro tenha um estilo de jogo europeu, engessado, 
então ele mescla um pouco do basquete FIBA com o basquete NBA, que é um jogo de um 
contra um, um jogo de transição, um jogo show, então tecnicamente e taticamente falando, 
seria essa visão. 
 
12. Como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Perfeita. Ela tem seus erros, mas você vê que ela é uma entidade que tem lucro e que 
tecnicamente vem caindo muito nos últimos anos, vive muito em função de alguns ídolos, eles 
fabricam os ídolos num mercado altamente consumista como EUA. Então é fácil trabalhar em 
um país com a estrutura financeira, com a cultura de querer comprar, de querer ter ídolos, 
então essa é a NBA, basquetebol organização. 

 
13. E em termos técnicos, como você definiria a NBA? 
R: Ela é diferenciada do basquete FIBA, do basquete universitário. São diferentes porque o 
basquete FIBA, que a gente considera a Europa, é diferente do universitário dos EUA, que joga 
diferente do NBA das equipes profissionais. A grande diferença é que eles favorecem os 
espetáculos, até isolando taticamente os jogadores. Tem um potencial muito grande físico e 
técnico e pouca parte tática. Eles valorizam muito o jogo individual, o show. 
 
14. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, 
em termos organizacionais e estruturais? 
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R: A grande diferença é o dinheiro e uma cultura no país de ser mais profissional. Nós não 
temos faculdades ainda. Existem alguns cursos, algumas coisas sobre dirigente esportivo 
profissional, então todos os nossos dirigentes de uma certa forma são amadores, são pessoas 
que viveram o basquete ou outro esporte e que se tornaram ...tem a prática boa, gostam do 
esporte, mas o lado administrativo é fraco. Como todo bom brasileiro a gente acha que entende 
de economia, a gente acha que entende de futebol, mas, profissionalmente falando, é uma 
outra estrutura, então falta a grande diferença. É essa parte, do dirigente remunerado, o 
dirigente profissional como em uma empresa. 
 
15. Em sua opinião quais as principais diferenças entre a NBA e o basquetebol brasileiro em 
termos técnicos? 
R: Olha, o potencial do jogador é que a NBA seleciona os melhores do mundo. Logicamente 
que o esporte basquetebol acompanhou todos os esportes, cientificamente, hoje, houve uma 
evolução física muito grande, então são jogadores super-dotados fisicamente que facilitam a 
execução técnica dos fundamentos e isso vai apresentar um jogo mais vistoso. Então esta é a 
grande diferença técnica, o potencial físico. São jogadores que foram trabalhados em regras, 
conceitos, para chegar numa certa idade, você fazer show, apresentar a plástica do esporte. 
 
16. Quais os aspectos do basquetebol brasileiro que se aproximam da NBA? 
R: Acho que o jogo solto, taticamente e tecnicamente falando. O brasileiro joga muito na 
pressão, gosta de jogar muito no contra-ataque, no um contra um, não valorizando a parte 
tática do jogo, então isto é a grande analogia que eu poderia fazer com a NBA. 
 
17. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influenciou o basquetebol mundial e o 
brasileiro? 
R: Em todos os sentidos, a globalização hoje - não só no basquetebol, mas em tudo, a gente 
vê no futebol - deu uma abertura muito grande pra todo mundo estar vendo diretamente. 
Antigamente você via uma fita depois de muito tempo. Você via um All Star Game e só depois 
de um ou dois anos chegava uma fita que alguém tinha. Hoje você assiste ao vivo, com a 
internet tudo ficou mais rápido no mundo, e logicamente que este contato faz com que você 
fique mais próximo dos conceitos, vendo. Então existe esta aproximação muito grande, além 
do lado comercial, que é muito interessante para NBA, ter jogadores do mundo inteiro pra ela ir 
se expandindo comercialmente. 
 
 
 
18. O basquetebol vive uma fase sem ídolos, você acha que os jovens que praticam o 
basquete procuram os ídolos na NBA? 
R: É difícil você competir com a NBA. Como é que você vai competir com um lugar que tem 
muito mais dinheiro? É mais ou menos o Beto Carrero competir com a Disneylandia, fica difícil, 
por mais que ele faça o melhor dele, tudo certinho, é uma diferença muito grande de dinheiro, 
de estrutura, de tudo. Então essa diferença, essa distancia, de país, de estrutura e de dinheiro 
faz com que a gente fique bastante longe. 
 
19. Mas você acha que os jogadores se espelham nos jogadores da NBA?  
R: Muito mais, é mais presente, comercialmente falando, né? Para você, hoje, o basquetebol 
brasileiro é TV fechada. A NBA passa em todos praticamente, notícias, jornal. A mídia valoriza 
mais essa parte porque, é igual ….qual que você vai valorizar? A Copa do Mundo ou o 
Campeonato Paulista de Futebol? Copa do Mundo, onde estão os melhores do mundo, 
naturalmente hoje a gente vê isso também no futebol brasileiro. Na Europa, passar Real Madri 
e Barcelona é mais importante que passar um Flamengo e Vasco, ou outro time. Então esse 
atrativo é muito grande e o jogador, o iniciante, vai se espelhar num dos melhores do mundo.  
 
19. E em termos de regras? 
R: Já vem mudando várias coisas. A gente vê a introdução dos 24, várias regras dos tempos 
pedidos, mas ainda falta muita coisa porque eles tem uns tempos bem táticos que a televisão 
também permite. Então a tendência é unificação da regras, por mais que tenha um 
campeonato diferenciado, mas a FIBA está se aproximando porque já existe  a participação, 
desde 92, dos profissionais nas competições internacionais. A tendência, então, é lógico que 
não de uma vez, é aproximar o máximo possível. 
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20. Existe algum tipo de intercâmbio entre Rio Claro ou a CBB com a NBA? 
R: Tem. Por exemplo, no ano passado eu fiz três meses de curso em Phoenix proporcionado 
pela CBB, pelo Leandrinho que estava lá, que é ex-jogador meu em Bauru e criou esta opção. 
O João Marcelo, através do Anderson, também foi e já voltou. Nós já fomos da comissão 
técnica duas ou três vezes ficar de cinco a dez, quinze dias assistindo aos treinos das equipes 
da NBA. Então esse contato é viabilizado principalmente através da Confederação, e não dos 
clubes. 
 
21. Na sua opinião, qual o principal motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada 
vez mais ingressar na NBA? 
R. Dinheiro. Sem dúvida nenhuma é a independência financeira, né? Porque se eles 
ganhassem o que eles ganham lá aqui no Brasil, morando, logicamente que eles ficariam aqui. 
A independência financeira é o que leva os jogadores para a Europa e para a NBA. 
 
22. Tendo em vista os objetivos da minha pesquisa, sobre a influência da internacionalização 
do basquetebol da NBA no basquetebol brasileiro nos aspectos técnicos, táticos e 
organizacionais, você tem alguma informação relevante que gostaria de acrescentar? 
R: A gente parte do princípio de que os times de lá são empresas. Para você ter uma idéia, a 
estrutura do Phoenix tem duzentos e sessenta e dois integrantes. Isso numa equipe de 
basquete do Phoenix Suns na temporada passada, contando com jogadores, cheealeaders, 
roupeiro, tudo, pessoal, tudo. Aqui no Brasil uma equipe tem às vezes um diretor, uns vinte e 
cinco integrantes. Lá, então, é uma empresa que funciona e que tem que ter lucro. Essa é a 
diferença da NBA. O que pode influenciar eu acho que é esse intercâmbio de jogadores, que 
trazem conceitos técnicos, táticos, a gente assiste, mas financeiramente os dois países estão 
muito distantes ainda, realidades diferentes e que dificilmente a gente vai ter um campeonato 
como a NBA. 
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Entrevista concedida por Guilherme Giovanoni em 16/07/2007 
 
1. Qual é o seu nome? 
R: Guilherme Giovanoni 

 
2. Como você descreveria seu cargo e função na instituição de que você faz parte? 
R: O cargo de jogador, me considero um jogador importante no time, minha função obviamente 
é atuar da melhor maneira possível, ajudar o time a ganhar o maior número de jogos possíveis, 
de modo que assim o público possa sempre comparecer em maior número. 
 
3. Poderia falar um pouquinho do seu currículo esportivo? 
R: Meu currículo esportivo é um pan-americano, um sul-americano com a Seleção Brasileira, 
na Itália, uma copa Itália ganha, um vice-campeonato da copa Itália e um vice-campeonato 
italiano.  

 
4. Em sua opinião, quais os aspectos do basquetebol que atraem o público e a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Eu acho que uma coisa puxa a outra, quanto mais público você tem, maior a sua 
possibilidade de conseguir patrocínio, a mídia e vice-versa. Com o patrocínio você pode montar 
um time mais forte e ganhar mais jogos, e assim o público viria. Torna-se um circulo vicioso. A 
mídia já e mais difícil porque, por exemplo, na Itália, onde a gente joga, o pessoal vai muito 
atrás, especialmente em Bolonha, onde eu estou agora. A gente considera na Itália a cidade do 
basquete e a mídia acompanha sempre. Agora mesmo, como tem campeonato, sempre tem 
muita notícia saindo no jornal. Então a mídia eu não saberia explicar, eu acho que vem do 
interesse do público e, consequentemente, maior o público, maior o interesse da mídia. 
 
5. Como você descreveria o basquetebol brasileiro em termos organizacionais e estruturais? 
R: Organizacionais... rss... ia usar um termo aqui mas não vou usar, muito ruim, porque eu 
acho que hoje em dia o basquete, tendo essa briga aí com duas ligas a dividir o campeonato, 
só o campeonato brasileiro que caiu muito o nível, os patrocinadores hoje não querem investir 
no basquete porque não sabem o que pode acontecer, quem vai jogar, quem não vai. Não tem 
como explicar e não tem como justificar o por quê de investir o dinheiro. Não sabe qual retorno 
vai ter. E, bom, estrutural acho que está no mesmo nível porque, visto que o patrocínio não 
quer colocar dinheiro, como você faz para montar uma estrutura decente? Eu acho que, no 
Brasil, ainda eles precisam, eles ficam muito com essa idéia de seguir muito a NBA, sendo que 
a NBA é uma realidade diferente, onde eles poderiam, não falo nem para Europa, mas até 
mesmo na Argentina, já tem uma estrutura diferente, uma idéia de basquete diferente e com 
certeza são mais organizados que os brasileiros. 

 
6. Você falou da briga de duas instituições da nossa liga e a CBB, como você vê isso aí, essa 
divisão do basquete? 
R: No primeiro momento eu vi até de uma maneira positiva, porque assim eu tava vendo de 
uma maneira em que os clubes estavam se organizando para montar uma liga boa e só deles, 
organizada por eles sem a intervenção das federações. Já no segundo momento foi uma coisa 
um pouco ruim porque se formaram duas ligas onde obviamente apareceram muitos times e 
como ninguém sabia qual seria a liga mais forte, ficaram duas ligas fracas e isso fez com que o 
nível técnico do basquete no Brasil caísse muito. E é muito difícil agora se recuperar se não 
tiver uma, como se diz, uma movimentação, um movimento do basquete em si, em prol do 
basquete. Vai ser difícil o Brasil sair da qualidade que está. 

 
7. Como você descreveria o basquetebol europeu em termos organizacionais e estruturais? 
R: Eu acho que, para a realidade que é vivida na Europa, é excelente, pelo fato de que os 
clubes são muito unidos e hoje mesmo temos a euro-liga que é organizada pelos clubes e não 
pela FIBA e que seria a ULEB, no caso, que é a organização dos clubes chama ULEB, que até 
o ano passado era representada por quarenta e oito times e este ano já subiu. Eles 
acrescentaram mais ao redor de trinta times, então este ano, seja entre euro-liga e ULEB, 
serão ao redor de oitenta clubes, entre setenta e oitenta clubes. Então você veja uma liga 
criada só pelos clubes. Em toda a Europa não, e num país só, e triunfando. E obviamente você 
vê hoje em dia muitos jogos da euro-liga passando na NBATV. Então o sucesso e a 
credibilidade que a ULEB já conquistou todo mundo. 
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8. Como funciona a organização do campeonato italiano, o campeonato que você joga? 
R: O campeonato italiano é organizado pela Federação, só que tem que ter o aval dos clubes, 
ou seja, é o que seria ideal no Brasil hoje em dia pro basquete começar a andar. Eles 
chegaram a um campeonato onde pode ser organizado pela confederação, no caso, e ter o 
aval dos clubes. Eu acho que hoje em dia no Brasil não tem isso e na Itália é feito assim. Toda 
e qualquer decisão tomada pela Federação que tem a ver com o campeonato é votada pelos 
clubes e assim por diante, então é dessa maneira que funciona.  

 
 

9. E todos os clubes, tem primeira divisão segunda divisão? 
R: A primeira divisão tem dezoito clubes profissionais e a dois são ligas consideradas 
profissionais mesmo. As outras de série B são profissionais, mas são consideradas amadoras, 
mas a primeira tem dezoito times e a dois dezesseis. 

 
10. Quantos sobem e quantos descem? 
R: Dois e dois. Dois sobem e dois descem. O campeonato é disputado de maneira tradicional, 
todos contra todos e turno e returno. As oito primeiras classificam pros play-offs, as duas 
últimas caem e a primeira contra a oitava cada etapa em melhor de cinco. 

 
11. E a final melhor de cinco também? 
R: Melhor de cinco também. Só deste ano agora pro próximo ano eles mudaram. Vai ser 
melhor de sete. 
 
12. Só na final? 
R: Só a final. E no ano passado foi melhor de cinco. 

 
13. A um e a dois iguais? 
R. Só a dois vai, agora vai ser melhor, vai continuar sendo a melhor de cinco, a dois, a dois 
desculpe, tem um modo diferente porque na dois o modo de disputa é assim: o que ganhar a 
fase angular já sobe pra um e depois o play-off joga do segundo ao nono fazendo o mesmo 
critério, aquela liga olímpica que falam, enfim, e o ganhador do play-off também sobe. 

 
14. E daí sobem os dois? O primeiro já está direto? 
R: O primeiro já está direto, só o que ganhar o play-off que sobe também. 

 
 

15. Então toda decisão da federação italiana relacionada ao campeonato os clubes se reúnem 
e aprovam ou não? 
R: Eles têm as reuniões de liga que eles falam, então eles têm que aprovar e, bom, enfim, se 
não aprova, se não chega a um acordo, daí vai passar para o comitê olímpico quando tem 
situação de "briga". Aí muitas vezes, muitas vezes, não, algumas vezes passa a situação para 
o comitê olímpico. 

 
16. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e o 
basquetebol europeu, o italiano, em termos organizacionais e estruturais? 
R: Ah,  eu acho que, por exemplo, primeiro que na Itália não existem campeonatos regionais, 
só o campeonato nacional. Essa é a primeira grande diferença. Obviamente eu entendo a 
importância dos campeonatos regionais no Brasil, mas, hoje em dia, realmente    competitivo 
só o campeonato paulista. E eu acho que esse é o único motivo pelo qual os campeonatos 
regionais hoje em dia no Brasil não acabaram ainda, porque o campeonato paulista é muito 
forte. Mas é uma tradição que o Brasil tem e é dessa maneira que sempre foi feito aqui. É difícil 
mudar. Mas acho que a partir do momento em que se criar um campeonato nacional mais forte, 
e criar uma primeira e segunda divisão, eu acho que aí as coisas começam a ficar mais sérias, 
começam a ter objetivos. Eu lembro que quando eu jogava no Brasil nenhum time caía. Então 
muitas vezes o time que já não tem mais chances de se classificar manda jogador embora, 
perde aquele interesse, daí vai jogar e pode influenciar no resultado. E um cara de um time que 
não tem mais interesse na competição, por que ele vai jogar para ganhar um jogo? Ele pode 
complicar a situação do outro time, enfim, não tá querendo classificar. 
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17. Em sua opinião, em quais aspectos o basquetebol brasileiro se aproxima do basquetebol 
europeu? 
R: Eu acho que são poucos. Eu acho que  o basquete brasileiro é muito mais próximo do 
basquete europeu do que da NBA, mesmo porque  a NBA é mais um entretenimento e mais 
um show business que eles fazem. Eu acho que aqui os campeonatos são mais pela paixão 
dos jogadores e, enfim, volto a dizer: o campeonato brasileiro é mais forte do que o italiano. Eu 
acho que se no Brasil forem inseridos os modelos europeus seria o primeiro passo pra 
começar a melhorar as coisas. Não adianta você pegar o campeonato brasileiro que é hoje e 
se transformar na NBA diretamente. Eu acho que tem passos a serem seguidos e um deles, o 
mais ideal, é primeiro copiar a Argentina do lado que tá mais fácil, procurar o basquete europeu 
e, depois que se tiver um sucesso, ir atrás da NBA. 

 
18. Em sua opinião, como a internacionalização NBA influenciou o basquete mundial, o 
europeu? Você acha que influenciou o europeu? 
R: Eu acho que influencia pelo simples fato de que hoje, com esse mundo globalizado, tem 
muito jogador internacional e muito europeu também indo para NBA. O que acontece, que 
aconteceu, a grande discussão hoje em dia na Europa, é que os dirigentes estão dizendo  que 
os jogadores estão indo muito novos para a NBA. Estão estragando os “jogadores” porque eles 
vão lá, obviamente ganham muito dinheiro e muitas vezes ficam oitenta e dois jogos no banco 
durante um ano e não jogam. Eles falam que os jogadores ainda não estão prontos ainda para 
isso. Então essa é uma maneira que está influenciando. Estão tentando criar algum tipo de 
vínculo com clubes em relação aos jogadores para que eles não saiam tão cedo dos times, que 
eu acho que é muito difícil isso acontecer. Como você vai prender um jogador? Você violar o 
código dessa regra eu acho difícil. Mas, obviamente, eu acho que tá também influenciando no 
fato de expandir o basquete. Hoje em dia você já vê times da Europa jogando contra times da 
NBA em pré temporada. Times da Europa ganhando de times da NBA em pré temporada, 
enfim você vê que existe uma correlação com a NBA. 

 
 

 
19. Você tem uma idéia de quantos campeonatos europeus já foram disputados? 
O campeonato nacional italiano em que edição está?  
R: Olha, vou dizer o número sem muita certeza, mas está próximo do numero noventa do 
campeonato italiano. 
 
20. E a euro-liga? 
R: A euro-liga foi criada há pouco tempo. 

 
21. Mas antes era disputada? 
R: Era chamada copa dos campeões, que eram os campeões ou campeão invicto que jogava. 
E a copa dos campeões também já tem, não sei dizer com certeza, mas pelo menos há trinta 
anos, que eu ouço os caras falar. Eu sei de time italiano que ganhou na década de setenta a 
copa dos campeões, então podemos falar até de quarenta anos, no mínimo, e a euro-liga foi 
criada em 2001 e está crescendo a cada ano que passa. 

 
22. Dessa forma de play-off de acesso, desde quando tem? 

R: Sempre teve, desde que foram criadas duas divisões, acho que sempre teve. Você vê, 
na Itália, hoje, você tem séries a1 a2 b1 b2 c1 c2 e promoção, não sei se tem mais a abaixo 
de promoção.  

 

23. Tem todos esses jogadores do basquete dentro da Itália? 

R: Que jogam profissionalmente, que a gente pode considerar até série d2 profissional, na 
série b, série b1, são quarenta times, depois na série b2 outros quarenta. São oitenta times. 
Mais trinta e quatro. Ao redor de 115 times vezes 10, são mais de mil jogadores 
profissionais na Itália. 
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24. Existe algum tipo de intercambio entre a Bolonha, teu time, e a NBA? 

R: Não, ainda não. Acho que a Itália está um pouco atrasada em relação à Espanha e a 
alguns times da Rússia ou até a alguns times da Grécia também. E ainda esse ano já foi 
feito um jogo entre o time de Roma e Phoenix Suns, foi em Roma. O time do Phoenix Suns 
fez a pré-temporada, a primeira semana da pré-temporada,  pelo fato de o técnico do 
Phoenix Suns, Mike D’Antoni, ter sido técnico do Treviso. E de Andrea Bargnani ter sido o 
primeiro no draft do ano passado (2006), tá crescendo o movimento da NBA na Itália agora. 
E tem mais um italiano que entrou esse ano, Marcos Belinelli. Mas você vê, por exemplo,  
não é a  primeira vez que Barcelona faz jogo contra a NBA. O Paratinaikos também não. O 
CSK, da Rússia, esse ano vai fazer de novo. Então acho que a Itália tá começando a seguir 
os passos da Espanha e da Grécia. 

 

25. E você acha que esse intercâmbio vai melhorar o nível técnico dos jogadores europeus? 

R: Não. Eu acho o seguinte: que o nível técnico de todos cresceu muito, e acho também 
que a maneira de jogar é muito diferente. Difícil de a gente comparar, porque a gente sabe 
que, por tradição e por cultura, o jogador americano treina muito o físico. Eles jogam muito 
pelo físico e muito um contra um. Já as equipes européias têm outra filosofia de jogo, que é 
mais o jogo coletivo, é mais defesa em conjunto, não tem muito esse jogo de um contra um. 
Mesmo porque as regras também fazem com que você jogue ou de uma maneira ou de 
outra e você não pode ficar mais de três segundos dentro do garrafão na defesa, por 
exemplo. Até alguns anos atrás não era permitindo defesa por zona. A quadra é maior. São 
coisas que influenciam na maneira que uma equipe pode jogar ou não. Então, 
tecnicamente, eu acho que obviamente os americanos são mais talentosos e melhores, mas 
em conceito de jogo eu acredito que seja o inverso. 

 

26. Em termos de regras, você acha que vai culminar o mundo inteiro ter as regras 
unificadas do basquete europeu, basquete internacional e da NBA? 

R: Eu acho difícil, difícil porque na NBA, como eu já falei, eles tem a idéia de show business, 
então para eles é importante que os times tenham jogadores que jogam um contra um, que 
possam dar espetáculos, que possam fazer uma enterrada, isso que chama público para eles. 
Já na Europa é o contrário. Eles estão interessados que o time ganhe, independente se faz 
uma enterrada ou faz uma cestinha simples, faz a aquela coisinha que a gente considera até 
boba mas que é eficiente. Então eu acho difícil, mesmo que nos últimos anos, seja de um lado, 
ou seja de outro, as regras estão se adaptando. Como você mesmo falou, a NBA defende por 
zona. Ou então o basquete mundial adotar os vinte e quatro segundos de posse de bola. Não 
sei se, mais para a frente, uma regra que possa ser incorporada é o aumento de quadra, 
talvez, no basquete mundial, para que se possa tentar que as equipes façam mais pontos, 
enfim. 

 

27. No basquete europeu não sei se existe, porque na NBA a TV é levada em conta em 
grande parte, tempo de TV aquelas coisas lá. No basquete europeu também existe. A TV 
tem um grande fator que influencia o basquete assim. É isso que conta? 

R: Influencia os jogos que eles têm interesse em passar. Não é como a NBA, que todos os 
jogos são transmitidos. Eles têm, se não me engano, três jogos por rodada que são 
transmitidos no campeonato. Eu acho que não têm tanto essa influência. Mesmo que a TV 
pague muito dinheiro para eles, para todos os clubes para transmitir jogos.  

 

28. Em sua opinião qual é o principal motivo de os atletas brasileiros estarem saindo do 
país, indo para a Europa e para a NBA? 

R: Eu acho que um dos grandes motivos é a condição financeira e outro grande motivo é 
ver o baixo nível técnico que os campeonatos nacionais e regionais hoje estão jogando.  
Acho que é um objetivo profissional também e para crescer como jogador. 
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29. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, a influência da internacionalização da 
NBA no basquete mundial, basquete europeu e o basquete brasileiro, você teria alguma 
coisa a acrescentar que eu não tenha perguntado e que você ache importante?   

R: Eu acho importante acrescentar que, enquanto o basquete brasileiro continuar nessa 
mentalidade mesquinha, para falar bem a verdade, de cada um pensar no próprio umbigo, 
com medo de perder o pouquinho que tem, e não abrir a mente para ver em outros mundos, 
como fazem outras pessoas e outros países, eu acho que a gente ainda vai sofrer muito 
com os campeonatos nacionais e regionais aqui.  A partir do momento que todos se 
conscientizarem que temos que perder esse medo, ter ambição e coragem de investir, seja 
na carreira ou nos jogadores, eu acho que a gente tem muito mais chance de sucesso  
nacional ou internacional. 
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Entrevista concedida por José Medalha em 26/09/2006 
 
1. Professor, como você descreveria seu cargo na NLB (Nossa Liga de Basquetebol)? 
R: Eu cumpro a função de diretor-executivo, ela é uma função profissional, profissionalizada, 
eu ganho salário, é... uma coisa um tanto inédita na organização desportiva brasileira, né. Nós 
temos os casos dos dirigentes, dos diretores eleitos, e tem também a parte profissionalizada, a 
qual eu me incluo como diretor-executivo. A liga é uma tentativa inicial muito pequena ainda de 
copiar aquilo que existe em ligas profissionais no mundo inteiro, inclusive a NBA. 
 
2. Você poderia falar um pouco do seu currículo no basquetebol? 
R: Meu currículo, eu vou antecipar isso para você. Você pode pegar no meu site pessoal 
www.josemedalhabasketball.com. Eu tenho, no meu currículo como treinador, principalmente 
passagens pela seleção brasileira, por vários clubes, pelos Estados Unidos, é... por três 
olimpíadas, duas como assistente, uma como técnico, quatro pan- americanos, cinco sul-
americanos, enfim, mais de mil e cem jogos como técnico, jogos internacionais, 
aproximadamente trezentos jogos internacionais como técnico. Minha última equipe foi uma 
experiência interessante que eu fui técnico numa liga profissional na Venezuela. Foi uma 
experiência bastante interessante pra situar bastante o que é o basquete profissional e o 
basquete amador, que é o pseudo amador que nós temos aqui no Brasil. 
 
3. Em sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e 
patrocinadores? 
R: Sem dúvida nenhuma o que pode atrair o público e, consequentemente, o público 
interessado provoca o interesse da mídia e do próprio patrocinador, é o espetáculo. Se você 
tiver jogos de bom nível, o sujeito no seu momento de entretenimento e de lazer  vai ao ginásio 
e assiste um espetáculo é... decente, ele vai ter prazer em estar ali presente e utilizar muito 
bem o seu tempo de lazer assistindo uma partida de basquete. Por esta razão é que a NBA 
tem tanto interesse pelo público, principalmente pela televisão, já que é a excelência da 
excelência dentro do basquete. 
 
4. Você acha que no Brasil, os resultados da seleção brasileira influenciam diretamente na... 
R: Muito, muito. Tivemos a experiência, eu e você tivemos a experiência, que a seleção 
brasileira tinha resultados internacionais e que em função disso o interesse pelo basquetebol 
era muito maior, eu vejo, do que é agora em relação à própria mídia, em relação ao 
patrocinador e em relação ao interesse público. Nós tínhamos ídolos dentro do basquete em 
função dos próprios resultados internacionais. O fato de nós estarmos ausentes de jogos 
olímpicos há duas oportunidades já, (.......) nas competições internacionais, faz com que haja 
uma certa, um certo recuo no interesse da mídia e, consequentemente, dos patrocinadores 
também. 
 
5. Você falou de ídolos, você acha que o Brasil está carente de ídolos? 
R: Sim, sem dúvida. No basquetebol está. Os nossos ídolos não estão no Brasil, estão jogando 
[...] os prováveis ídolos ainda, aqueles que são promessas,  eles não estão jogando no Brasil, 
eles já estão jogando fora, é..., nós temos a cinco ou seis jogadores da própria NBA e no 
basquetebol europeu que eles estão distantes principalmente porque nós temos pouquíssima 
oportunidade de vê-los atuar, em função disso não há uma identificação desses atletas com a 
nossa realidade. 
 
6. Como você descreveria o basquetebol brasileiro em termos estruturais e organizacionais? 
R: O basquetebol brasileiro está atrasado em termos organizacionais. Nós ainda dependemos 
de uma estrutura de clubes. Esses clubes já tiveram o seu valor, mas eles são clubes, boa 
parte de clubes sociais, onde não há profissionalização dos dirigentes e, consequentemente, 
não há uma estrutura organizacional compatível com a realidade do basquetebol mundial. Nós 
temos atletas semi-profissionais, do ponto de vista de recursos, nós podemos dizer que eles 
são profissionais, mas do ponto de vista legal não são, não existe contrato de trabalho para 
que aqueles atletas possam evidentemente fazer valer os seus direitos como também não 
existe cobrança da parte de clube, mesmo porque não há uma estrutura profissional neste 
sentido. A liga, a NLB, é uma tentativa de recuperar essa situação ainda entre nós. Na própria 
Liga o atleta é obrigado a ter contrato de trabalho, já há o indício de que o clube, para poder 
participar, tem que ter uma característica de empresa para que ele possa realmente ser 
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cobrado, repartir os lucros se houver ou, então, socializar os prejuízos quando isso acontecer 
por falta de patrocínio. Essa estrutura nossa, do basquetebol, está atrasada comparando-se 
com aquilo que existe em outros países. Nas categorias menores, de base, nós ainda 
dependemos da atuação dos clubes, das federações, da realidade dos colégios, esse seria o 
grande foco, o grande ..... a grande força, assim, de fornecimento de novos talentos que está 
completamente defasado no país inteiro e... é incrível que com a população que nós temos, 
quase duzentos milhões, nós temos tão poucos jogadores de basquetebol atuando. O 
basquetebol ainda depende de uma elite que tem oportunidade e tem acesso a instalações 
esportivas de clubes e... ainda há uma transição passando de amigos ou de pais a filhos para 
que o basquetebol possa renovar os seus atletas. 
 
7. Em termos técnicos, como você descreveria o basquetebol brasileiro? 
R: Por incrível que pareça, eu acho que em termos técnicos nós conseguimos bons resultados, 
é... em que pese toda essa deficiência organizacional que nós temos. Eu diria que, sem 
nenhum dado corporativista aí, que os nossos treinadores são treinadores abnegados, 
interessados, estudiosos na sua grande maioria, eles conseguem se adaptar à realidade 
técnica, consequentemente os nossos jogadores, apesar de praticarem basquetebol, o que eu 
chamo, com sotaque ainda, que o basquetebol não é tão popular para que o sujeito acabe 
praticando na maior parte dos seus momentos de lazer, ainda são jogadores que conseguem 
desenvolver um lado técnico razoavelmente satisfatório, em razão dessa própria deficiência de 
estrutura que nós temos.  
 
8. E sobre a NBA, como você poderia descrevê-la em termos estruturais e organizacionais? 
R: Bom, a NBA é altamente profissionalizante, profissionalizada. A NBA tem como meta 
principal, ou como missão, vamos dizer assim, o lucro do seu, do investimento dos seus 
patrocinad...., dos seus donos. Acho que, pelo que nós sabemos ah..., e você sabe muito bem 
disso também, a NBA tem uma estrutura totalmente profissional aonde o lucro é uma 
decorrência da excelência do produto que são os seus próprios atletas e do espetáculo que 
são os jogos, ah...., isso já faz parte também de uma cultura diferenciada, que é a cultura norte 
americana da concorrência, da competição, o lado capitalista de negócio , então no 
basquetebol, também na NBA, prevalece toda uma infra-estrutura que existe nos Estados 
Unidos, que é um grande número de praticantes, e com um grande número de praticantes, e 
grande quantidade, você consegue extrair qualidade, e essa qualidade é muito bem 
aproveitada.em termos estruturais e [...]. 
 
9. Em termos técnicos a NBA como você descreveria? 
R: Ah!, em termos técnicos, inigualável porque eles ajustam as regras para que o público tenha 
um entretenimento cada vez maior. A excelente qualidade dos jogadores, é.... de certa maneira 
bastante, é.... considerável aí no caso, consequentemente a parte técnica acaba sendo, reflete 
tudo isso aí. 
 
10. Quais aspectos o basquetebol brasileiro se aproxima da NBA? Se tem algum aspecto, se a 
gente tem alguma coisa que.... 
R: Em termos técnicos, ou em termos de organização? 
 
11. Em tudo, organização, técnico. 
R: Nós estamos agora fazendo uma tentativa com a Nossa Liga, estamos tentando 
profissionalizar a participação do atleta. É um ponto que talvez possa mais tarde é... imitar 
alguns aspectos da NBA, como a própria limitação do teto salarial, tornar o jogo de basquetebol 
um espetáculo que justifique a ida do público pagante, é.... em termos de estrutura.  Agora em 
termos técnicos é evidente que os atletas da NBA, por serem mais bem dotados, não só física 
como tecnicamente, nós temos...nós não podemos ter assim uma comparação a meu ver com 
o basquetebol praticado na NBA. A excelência dos jogadores [...] é que acaba sendo a grande 
diferença. 
 
12. Em termos assim de calendário, de organização de campeonatos... 
R: Eu vejo que nós temos uma dificuldade de calendário pela própria localização geográfica do 
Brasil. Nós pertencemos ao hemisfério sul. Como nós pertencemos ao hemisfério sul, o 
hemisfério norte faz o calendário em função das suas...de clima e também em função das 
competições internacionais. Ah!, o basquetebol nosso, ele acaba tendo seu ápice no pior 
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período para a prática do basquetebol que é o verão. Sabemos que o basquetebol foi 
estruturado para ter as suas grandes finais no inverno. No inverno no Brasil nós temos que 
reservar para as competições internacionais. Então neste aspecto nós sofremos uma 
discrepância, uma defasagem em função da nossa localização geográfica. Agora isso não 
impede, a exemplo de outros países, como a própria Austrália, que nós pudéssemos organizar 
melhor o nosso calendário separando um pouco o trabalho de seleção pro trabalho realizado 
por clubes. Sabe por que? Nós precisamos de um calendário, principalmente agora em que 
uma parte dos nossos atletas de seleção praticamente não jogam no Brasil. Precisamos de um 
calendário que não ficasse refém de toda essa participação internacional de seleções. 
 
13. A NBA se expandiu, né? A partir da olimpíada de Barcelona com os atletas americanos 
jogando as competições da FIBA e buscando atletas de outros países. Qual a   principal razão 
dessa internacionalização da NBA? 
R: Uma das razões eu acho que é o bom crescimento técnico do basquetebol em todo o 
mundo e a própria NBA contribuiu muito para isso com a divulgação. Não sei bem ao certo, não 
posso te afirmar isso mas..... percebe-se que há um interesse da NBA em divulgar a sua 
marca, a sua razão de ser nos demais países, e uma das maneiras dessa divulgação é 
tentando fazer atletas de outros países ídolos da própria NBA, isso pode não estar diretamente 
estabelecido como objetivo, mas indiretamente eu tenho certeza que sim. Nosso caso, por 
exemplo, se nós tivéssemos um jogador como o Nenê Hilário sendo realmente um grande ídolo 
na NBA, o interesse pela modalidade ou pela afinidade da NBA seria maior aqui no Brasil. O 
mesmo acontece na Espanha, na Itália na própria Alemanha. A Alemanha com o alemão não 
precisa demais não. Eu acho que a Alemanha tem um grande cônsul no basquetebol, graças à 
participação do seu atleta que foi um [...] na NBA. A Espanha com o Gazol, a Argentina com o 
Ginobili esses países conseguiram muito mais experiências pela própria NBA. Nós não tivemos 
muita sorte ainda. Nossos atletas não se consagraram. O Rolando..... 
 
14. Em sua opinião, como esse processo de internacionalização da NBA influenciou o 
basquete mundial e o brasileiro? 
R: Através do recrutamento dos jogadores e através, principalmente, da televisão ao divulgar 
os jogos em que esses jogadores pudessem estar atuando. Por enquanto, como eu falei, nós 
não tivemos muita sorte, embora nós tenhamos cinco ou seis jogadores na NBA, esses 
jogadores ainda não são figuras de destaque nas suas equipes a ponto de merecerem por 
parte da própria mídia espaço para que eles possam ser divulgados. Acho que o recrutamento 
dos atletas, eles influenciam demais. 
 
15. A transmissão de jogos, a visão de jogadores norte-americanos na TV, você acha que 
influencia os jovens no crescimento? 
R: Sem dúvida, muito. Mas ainda continua sendo, o acesso aos jogos  na TV, pelo custo e pelo 
fato de ser feito ainda num canal fechado, ele continua sendo privilégio de uma elite. Nós não 
conseguimos ainda atingir a grande massa, da mesma forma que outros esportes, como o 
próprio voleibol, como o próprio futebol, atingem mais gente. O espaço destinado ao futebol 
ainda é massacrante em relação aos outros esportes. 
 
16. Existe algum tipo de intercambio entre a NLB e a NBA? 
R: Sem dúvida, no futuro a gente pode... nós vamos caminhar para isso. Não no momento, 
acho que no momento nós podemos fazer intercambio com outras ligas existentes no nosso 
próprio continente. Nós não temos ainda nem o próprio reconhecimento das entidades no 
Brasil para que a Nossa Liga possa da uma voada um pouco mais além do nosso território. 
 
17. Mas a NLB, a gente nota, vendo os jogos, que puxou muita coisa da NBA, né. Algumas 
coisas.... 
R: Por exemplo, a distribuição dos jogos do campeonato em conferências, a comunicação dos 
atletas, com nome e sobrenome, são características próprias de atletas da NBA. Mas ainda 
falta muita coisa. Ainda falta [...]. 
 
18. A vestimenta da arbitragem 
R: Falta muita coisa. Falta ainda tornar o espetáculo um ponto de entretenimento muito maior, 
com música, com cheerleaders, com locutores, projeta essa idéia que nós temos da Nossa 
Liga e tanto quanto possível tentar imitar a NBA.  
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19. Você conhece outras instituições que atendem, onde já foi feita essa aproximação do 
modelo da NBA? 
R: Modelos profissionais, a Argentina, Itália, Espanha, a própria Venezuela que eu participei, 
Porto Rico. 
 
20. E essas ligas estão mais adiantadas do que no Brasil, na sua opinião? 
R: Estão, muito, muito. Nós começamos agora. O Brasil era o único país que não tinha uma 
liga profissional, entre os países que tem o basquete em desenvolvimento. 
 
21. Em sua opinião, qual o motivo dos atletas brasileiros estarem procurando cada vez mais 
ingressarem na NBA? 
R: Sucesso, estabilidade, poder financeiro, aspecto financeiro, principalmente ter oportunidade 
de jogar no melhor basquete do mundo, mais bem estruturado profissionalmente. Para outros 
jogar na NBA é uma a meu ver... é uma... é um objetivo muito maior do que chegar à Seleção 
Brasileira, você não tenha dúvida. Antes não era, hoje... o Oscar, por exemplo, dizia que jamais 
jogaria na NBA porque não poderia defender a Seleção Brasileira. Hoje ele mudaria de 
idéia....... Salário do secretário executivo da Liga (NBA) David Stern, quer saber a diferença? 
David Stern, o salário dele hoje eu acho que é de quinze milhões de dólares, o meu de mil e 
quinhentos dólares/mês, quinze mil dólares ano, o dele é de quinze milhões. Essa é a diferença 
do basquete brasileiro pro basquete NBA. 
 
22.  Vou botar, hein, posso botar? 
R: Pode botar. O diretor executivo da Nossa Liga ganha quinze mil dólares por ano, o da NBA 
ganha quinze milhões. É uma excelente informação. 
 
23. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa,  a influencia da internacionalização da NBA 
no basquetebol brasileiro sob os aspectos organizacionais, estruturais e técnicos, você teria 
alguma informação relevante que eu não tenha perguntado, que poderia ajudar na minha 
pesquisa? 
R: Acho que é uma questão de tempo. Quando nós ficarmos um pouco mais conscientes de 
que temos que nos separar um pouco da nossa cultura, da nossa tradição, e a divulgação do 
basquetebol como esporte entre nós pode ter uma imitação, um início de uma imitação do que 
se faz na NBA. Nós estamos muitos distantes. Mas o caminho é esse, a NBA é o modelo, é o 
foco principal e ia contribuir demais com a sua divulgação, dos seus campeonatos ,da sua 
estrutura, já é de conhecimento de todos nós. 
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Entrevista concedida por José Medalha via e-mail em 16/05/2007 
 
1. Preciso de um organograma diretivo, só com os cargos, não preciso de nomes, mas se 
puder pode enviar as pessoas que ocupam os cargos.  
R: Organograma diretivo. No Estatuto constam todos os cargos eletivos e indicação.  
Você pode se basear neles, montar o organograma e depois até nos enviar de  
volta. Além dos cargos diretivos temos a parte administrativa, pela qual respondo como Diretor 
Executivo. A mim são subordinados um diretor de árbitro, um de estatística e uma secretária. 
Temos também o responsável pela parte contábil e parte jurídica como assessores  
 
2. Gostaria de saber como foi o sistema de disputa no primeiro ano e como vai  
ser no segundo. Se houve mudanças e por quê? 
R: No primeiro ano fizemos a disputa em duas conferências e depois quadrangulares 
classificatórios  ( veja no site) e um quadrangular final  no masculino. No feminino turno e 
returno e play-off final. Este ano fizemos turno e returno no feminino com circuitos e jogos 
isolados play-off e final four tipo NCAA. O masculino deverá seguir o modelo do feminino com 
grupos Norte, Sul e Sudeste jogando em circuitos.  
Depois teremos dois quadrangulares para definirmos os 4 finalistas do final four.  
As mudanças foram feitas em função da parte econômica, já que sem patrocínio  
as equipes tem que arcar com despesas de transporte, estadia e arbitragem. Aí  
procuramos racionalizar diminuindo custos. Houve um apoio da ESPN Brasil no  
feminino deste ano cobrindo taxas de arbitragem nos circuitos e no final four.  
No primeiro ano do masculino a ESPN deu um apoio que ajudou o funcionamento  
da Liga na parte de produção e manutenção.  
 
3. Nome do novo presidente. 
R: Novo presidente Fernando Soares Mauro da UNIARA - Associação de Basketball de  
Araraquara.  
 
4. Número de times na primeira temporada e na segunda.   
R: Número de times no primeiro campeonato 17 masculino 05 feminino  
Este ano, feminino 06 e masculino inscritos 10.  
 
5.Como está o relacionamento entre CBB e NLB? 
R: Relacionamento CBB NLB não existe. A liga é totalmente ignorada pela CBB  
 
Qualquer outra dúvida me escreva, mas o site tem a história toda, pois as notícias não foram 
apagadas e aí você tem uma fonte muito grande de informações.  
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Entrevista concedida por José Roberto Lux em 26/09/2006       
                                                                                                                                     
1. Qual o seu nome?  
R: José Roberto Lux 
 
2. Explica um pouquinho sua trajetória no basquete. 
R: Eu comecei como técnico efetivamente em 1978, mas não tenho esses vinte e oito anos 
corridos, já tive muitos fiascos no meio, de qualquer maneira sempre estive agregado ao 
basquete. Hoje são 1.017 vitórias como técnico. Tenho também antes disso dezesseis anos 
como jogador em alto nível. Como técnico, as conquistas mais importantes foram o 
campeonato paulista, campeonato sul-americano, campeonato pan-americano, dentre outros 
campeonatos aí. Menos o campeonato brasileiro, que até hoje consegui três vices, mas no 
Brasil vice e nada é a mesma coisa. 
 
3. E atualmente? 
R: Atualmente venho dirigindo Rio de Janeiro Telemar. O final da temporada acabou e estou 
aguardando se renovo ou não o patrocínio, que é o grande calcanhar de aquiles do basquete 
brasileiro. 
 
4. Na sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Divulgação em primeiro lugar, e ter um campeonato bem organizado, eu acho que  as 
conquistas internacionais são importantíssimas para que todo o público possa ver, mas às 
vezes você nem sempre, com conquistas internacionais, consegue trazer o público para dentro 
dos ginásios, desde que você faça campeonatos bem organizados e distribuir bem. Eu acho 
que o grande problema hoje do basquete brasileiro é esse, a falta de sensibilidade dos 
dirigentes verem e tentarem promover o basquete pelo basquete, e a falta de intercâmbio. A 
gente já não vê há muito tempo a seleção brasileira jogar no Brasil, principalmente em bom 
nível, como na sua época, por exemplo, que tínhamos o torneio Governador do Estado aqui em 
São Paulo, que era sempre uma pedreira. Eu lembro que a USP era sempre um dos efetivos 
aqui, então isso chamava a atenção e a gente tinha a casa cheia, além dos campeonatos 
mundiais que foram patrocinados aqui,  eu acho que o que está faltando é isso, é promover 
mesmo independente do que está acontecendo internacionalmente.                                                            
 
5. Como você definiria o basquete brasileiro em termos organizacionais e estruturais?                                                         
R: Por incrível que pareça, nós temos um campeonato brasileiro bem organizado, já vem há 
muito tempo fazendo o mesmo padrão, o que nós não temos é o que eu falei antes, 
sensibilidade dos dirigentes para encontrarem os problemas que existem, na maneira de 
divulgar mais, na maneira de fazer mais, eu acho que nós temos um campeonato que corre 
bem, mas só que falta essa parte, essa parte de mais sensibilidade, de distribuir um pouquinho 
mais o campeonato.  
 
6. E essa inclusão da NLB? 
R: Daí já é um negócio que confrontou, então aí já quebrou muito a espinha dos dois, eu acho 
que nós teríamos condições de juntar os dois, vou voltar a falar de novo na sensibilidade pra 
não falar outra coisa pior. De qualquer maneira, os nossos dirigentes não enxergam um palmo 
diante do nariz e, o que é pior, eles são todos ciumentos. Cada um pensa na sua vaidade e 
não pensa no basquete em si. E veja bem, nós fizemos dois campeonatos brasileiros ao 
mesmo tempo e o total de equipes eram trinta e oito. Quer dizer. a Nossa Liga tinha vinte e o 
brasileiro tinha dezoito. Da Nossa Liga, duas equipes saíram no meio do caminho  e nós 
terminamos com trinta e seis equipes. Isso quer dizer um baita brasileiro se houvesse a 
condição de se fazer um esquema em que os dois trabalhassem juntos. 
 
7. E em termos técnicos, como você descreveria o basquete brasileiro? 
R: Eu acho que nós estamos abaixo, nós caímos muito, nós perdemos uma posição que se 
conquistou desde os anos 60. Em 60 tínhamos uma equipe entre os quatro, cinco melhores do 
mundo, e é hoje um hiato muito grande isso aí. A gente perdeu isso aí desde as olimpíadas de 
Atlanta. Nós não conseguimos mais em função talvez de planejamento mal feito, de falta de 
interesse internacional dos nossos técnicos de seleção brasileira, que tem muito trabalho bom 
dentro do Brasil mas estão muito fechados dentro dos casulos deles e quando saem lá for a 
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coisa complica muito. Então eu acho que é isso aí: nós não tivemos grandes revelações 
nesses últimos dez anos, com exceção do Leandrinho, o Marcelinho Machado se concretizou 
como jogador depois dos trinta anos que até então ele era um jogador que nunca havia 
conquistado um título na sua carreira, agora ele é um jogador que pode pesar mas já passou 
um pouco a fase, o Leandrinho vem como jogador que eu já digo há algum tempo que vai ser o 
maior ídolo do basquete brasileiro, ele puxa a fila, só que é um cara hoje do mercado da NBA, 
então a maneira como ele vê as coisas hoje vai mudando com o passar dos anos.  
 
8. Falando em ídolos, você acha que o basquete brasileiro hoje está carente de ídolos? 
R: Está mesmo, acho que depois do Oscar não tivemos mais ídolo nenhum, e é interessante 
porque a única grande conquista da era Oscar, da qual inclusive você fez parte, foi aquele Pan-
Americano de Indianápolis. Nós não tivemos outra grande conquista, nenhuma medalha em 
termos de Olimpíada, de mundial, sempre ficando para trás. Em 1986 ficamos entre os quatro e 
depois não ficamos em lugar nenhum. Mas ele sempre foi o cara que ele é, um ídolo 
internacional, o Oscar é alguém que passou as fronteiras. Quando a gente vai  aos Estado 
Unidos - hà muito, que hà muito tempo eu não tenho ido - mas quando era apresentado, a 
primeira pergunta era saber como estava o Oscar, isso dentro da NBA, e você se lembra no 
último mundial em Indianápolis, que foram homenageados ele o Larry Bird e o Oscar Robert, 
só, então a gente perdeu muito com isso aí e não usamos o Oscar como deveria ter sido 
usado. 
 
9. Como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Eu acho que a NBA, você participou dela, aliás eu me lembro uma vez que você disse que 
iria para os EUA e eu disse: vai que você vai para a NBA tranquilo, você se lembra disso? Você 
estava pensando em ir para Houston, eu acho que a NBA é o máximo, é o ápice, ali corre um 
dinheiro muito grande, é um marketing muito grande tanto é que hoje tem quase setenta 
estrangeiros vivendo só de marketing, porque nunca abriram para estrangeiros, é muito difícil, 
muito penoso para estrangeiro ir para lá. Hoje não, eles abrem para vender, então eu acho que 
o grande força da NBA é o marketing. 
 
10. Falando em estrangeiro, você acha que ela abriu a internacionalização da NBA? 
R: Com certeza, né, você já imaginou coroar alguém com a fatura da China? Todo o All Star 
Game é o cara mais votado pela população da China, então só isso é um parâmetro. Agora, 
você vê na Europa,  vê um jogador conquistar o título, como é o caso agora da Alemanha, que 
conquistou o vice-campeonato, país forte de poder aquisitivo que cobra o atleta, eu acho que a 
NBA fez a sua globalização e ficou só no marketing, só para ganhar dinheiro, sem dúvida 
nenhuma. 
 
 
11. E a NBA em termos técnicos, como você a descreveria? 
R: A NBA é até gozado, eu sempre falei que a NBA é um rachão bem organizado, uma pelada 
que tem vinte e duas mil pessoas assistindo, televisão para o mundo inteiro, jogador ganhando 
sei lá, vinte, trinta milhões de dólares por ano, até mais, e é um jogo de um contra um, 
realmente a própria regra da NBA não permite que você persista num trabalho em conjunto. 
Então é aquele negócio: o Kobe, a cada dez ataques do Lakers, nove passam pela mão dele e 
pelo menos cinco é ele - quem não faça isso para ver o que vai acontecer, ele vai chiar, a 
torcida vai chiar. Quer dizer, então é um jogo voltado para isso e eu não vejo a NBA em termos 
técnicos, táticos. Nesse sentido não há nada para acrescentar para lugar nenhum. Ela não 
deve servir de modelo, ela deve servir de modelo individualmente, para você aprender a jogar e 
ficar olhando um cara daquele e imitar. Em termos táticos, o que eu aprendi nos EUA foi no 
universitário, aí tinha um campo espetacular de defesa, ataque, organização, planejamento de 
jogo. 
 
12. Você acha que esses jogadores que estão lá são os melhores dos mundo atualmente? 
R: Não, veja bem, hoje o basquetebol internacional se aproximou muito da NBA, tanto é que o 
time norte-americano não está ganhando mais os campeonatos internacionais, já perdeu o 
mundial, já perdeu a Olimpíada em função disso. Os caras já não estão respeitando mais, já 
estão jogando de igual para igual, antes respeitavam, antes se pedia licença para fazer uma 
bandeja na cara do Magic Johnson, Michel Jordan, hoje não, hoje o cara enfia porrada neles, 
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então eu acho que isso aí igualou essa parte de posicionamento realmente, sem dúvida 
nenhuma.  
 
13. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, 
em termos organizacionais e estruturais? 
R: É daqui para a rua, nós não temos, por exemplo, o basquete norte-americano. Há  cem anos 
ele começa na escola, ele vai para High School, ele passa para a Universidade e vai para a 
NBA. É o trajeto não só do basquete, mas todo esporte norte-americano é baseado nisso. Nós 
aqui não temos. Na minha época, quando comecei a jogar, era na escola que a gente aprendia, 
que tinha o professor de educação física que gostava de basquete, sabia, treinava você. Eu 
aprendi a jogar assim. Hoje não tem mais isso, hoje nos colégios o esporte é um negócio 
complicado, não dá tempo de dar aula, o cara ganha pouco, não tem aquele envolvimento que 
tinha na minha época, os clubes hoje estão todos falidos, tem que ter um patrocínio, no caso 
do […] onde você se revelou e jogou por tanto tempo, não tem mais nada, aquilo acabou, 
porque não tem patrocínio nem para o time mais tradicional do basquete brasileiro, então é 
muito difícil. Nós não vamos chegar nunca, não vamos nos igualar nunca nem chegar nunca 
perto do que acontece lá.  
 
14. Em termos técnicos, como você descreveria o basquetebol brasileiro? 
R: Veja bem, hoje a gente ganhou um pouco alguns técnicos que têm mais experiência, mas 
eu acho ainda que é a postura, a postura nossa, a  mentalidade, e no Brasil, como eu te falei 
hoje, todo mundo começa a treinar em clubes e eu acho que isso não é bom. Quando você 
está na escola você é obrigado a estudar, você está na escola, você estuda, vai para o treino, 
esse é o envolvimento melhor que existe, mas nós não chegamos lá, nós não temos condições 
técnicas, por exemplo para nos nivelarmos um dia com o basquetebol norte-americano, é muito 
difícil. 
 
15. Mas nós temos material humano? 
R: Tem, tá provado, Marquinhos, Anderson, eles podem jogar, mas é uma minoria, nunca vai 
ter uma quantidade. 
 
16. Em sua opinião, em quais aspectos o basquetebol brasileiro se aproxima da NBA?  
R: Nós temos uma maneira de jogar muito similar ao americano que é onde a gente se 
destaca, que a Europa é totalmente ao contrário. A Europa tem um basquetebol pesado, um 
rebote segurança. Então a gente tem aquela picardia, tem aquela velocidade, tem aquele ritmo, 
muito parecido com o norte-americano, só isso muito parecido, só. 
 
17. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA, que ocorreu por volta de 1992, 
influenciou o basquete mundial e o brasileiro?  
R: Eu diria uma influência mais de marketing, uma influência mais de você ter a proximidade 
maior dos grandes astros, você vendo o cara, inclusive com a televisão mostrando mais hoje 
os jogos e o garoto hoje tentando imitar. Será que o Leandrinho, por exemplo, ele não cresceu 
tanto olhando para o Michel Jordan jogar? Talvez. Tentou imitar? No basquete, quanto mais 
você imitar mais você tem chance de vir a ser alguém. Eu sei até por experiência própria 
quando, em 1960, eu fui para Piracicaba jogar  juvenil ainda, eu tinha dezesseis anos, o Vlamir 
era o grande astro do basquete de Piracicaba e do Brasil, e eu ficava imitando ele, eu treinava 
no juvenil e assistia o treino do time adulto e ficava vendo o que o Vlamir fazia e ia para casa e 
tentava imitar. Em um ano eu já estava jogando do lado dele no time principal, só de imitar, 
sem nenhuma ajuda técnica, então eu acho que isso aí é a grande influência de você ter um 
contato com os grandes jogadores.  
 
18.  Existe algum tipo de intercâmbio entre a Telemar e a NBA? 
R: Não 
 
19. Você conhece algum? 
R: No Brasil? Em clube? 
 
20. É, em clube?  
R: Olha eu desconheço. Eu conheço o meu intercâmbio pessoal com pessoas da NBA,  mais 
universitários, agora efetivamente no Brasil….. 
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21. Você acharia interessante que houvesse esse intercâmbio? 
R: Eu acho interessante, principalmente os técnicos que tivessem a oportunidade de ir lá, 
assistir um treinamento, ver alguma coisa. Mas como eu disse na NBA, nem treinamento serve 
muito, porque não tem. Agora universidade sim, eu acho que muita gente poderia ir pra lá, 
fazer estágio, passar 3 ou 4 semanas e ver o que eles fazem. 
 
22. Em sua opinião, qual o principal motivo do atleta brasileiro tentar cada vez mais ingressar 
na NBA? 
R: É claro que, além da projeção e querer jogar basquete, o dinheiro, não tem dúvida, a gente 
vê. O contrato de quem acabou de fazer é a independência dele, da família, dos filhos, dos 
netos…é em cima disso. 
 
23. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, a  influência da internacionalização da NBA 
no basquete brasileiro, você teria alguma coisa para acrescentar? 
R: Veja bem, é tudo muito complexo, existe uma influência. Você vê um jogo da NBA, a 
maneira de marcar, é o que eu disse, você vendo a NBA, que hoje mostra muito mais do que 
dez anos atrás, ela te dá muito campo de pesquisa de você olhar o tipo de marcação, o tipo de 
pressão, como é que o cara antecipa uma marcação, como não antecipa, eu acho que isso é 
claro, sempre vai dando condições e a NBA sempre é o melhor exemplo. É como a gente diz 
do futebol brasileiro, o futebol brasileiro parece que passou tudo o que tinha para passar para 
todo mundo e esqueceu de guardar alguma coisa e hoje já não é mais nenhuma surpresa e 
nenhum segredo, hoje nós precisamos imitar os outros para tentar ganhar novamente uma 
copa do mundo de novo de futebol. No basquete não, os EUA estão sempre à frente, […] o 
sistema de marcação que se faz, principalmente, eu acho que esse é o grande trunfo, o 
restante é o malabarismo, o garoto aprender a fazer as coisas e tentar, que eu acho que o 
grande problema do basquete brasileiro já há mais de vinte anos, eu tenho matéria sobre isso 
desde os anos oitenta, dessas categorias menores no Brasil, mirim, são totalmente 
improdutivas e erradas, porque você cerceia o garoto muito cedo para ele ganhar um 
condicionamento, quer dizer, você briga, o técnico hoje de uma categoria mirim está lá e 
parece um xerife, ele xinga o garoto, briga, tira da quadra, o pai pula a grade e agride o juiz, é a 
coisa mais comum que você vê numa categoria menor, quando o garoto deveria estar lá 
brincando de jogar basquete, e não já aos doze, treze, quatorze anos tendo que fazer uma 
coisa quase que profissional, ele nem tem cabeça para isso, além de você cercear, porque o 
garoto entra em uma bandeja, dá um passe de costas numa categoria mirim e erra o passe, o 
técnico arranca a orelha dele, para estimulá-lo a continuar a fazer aquilo até aperfeiçoar, então 
o que ele faz? Da próxima vez ele dá um tempo para a bandeja, ele já vai fazer o arroz com o 
feijão, eu acho que esse é um grande problema do basquete brasileiro.   
          
24. Então, a grande influência da NBA é em termos individuais? 
R: Exatamente.Técnicos e individuais, eu não vejo a NBA com muita força coletiva, ela é por 
exemplo, o triângulo do Chicago Bulls, o famigerado triângulo, eu vi o Chicago jogando 
quatrocentas vezes, ao vivo, por tape, o triângulo o que é? A bola começava do lado contrário 
do Michel Jordan, ele aparecia e a bola ia para ele, aí ficavam todos olhando para a cara dele, 
um pivô abria para fazer o trabalho, os outros três pulavam do lado de fora do garrafão porque 
não pode ir lá para dentro e ele jogava um contra um, como é o Kobe hoje do Lakers, que é o 
mesmo triângulo do Chicago. 
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Entrevista concedida por Leandro Macedo Barbosa em 20/09/2006 
 
1. Qual é o seu nome? 
R: Leandro Macedo Barbosa 
 
2. Você poderia falar um pouquinho do seu currículo esportivo? 
R: Meu currículo esportivo eu acho que é meio longo. Eu joguei em muitos clubes, em São 
Paulo, principalmente, e antes de ir para a NBA joguei 1 ano, 2 anos e meio no interior. Uma 
experiência muito boa para mim. 
 
3. Você joga atualmente..... 
R: No Phoenix Suns 
 
4. Em sua opinião, quais são os aspectos do Basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Eu acho que você tem que fazer uma campanha muito boa para que a gente possa envolver 
a população brasileira nos nossos jogos e os fãs, principalmente. 
 
5. Trazendo o público você certamente vai trazer patrocinador? 
R: Isso 
 
6. Como você descreveria o basquete brasileiro em termos organizacionais e estruturais? A 
organização do basquetebol brasileiro, o que você acha? 
R: Eu acho que é uma organização boa. Eu acho que a tendência é melhorar, sempre 
melhorar. É bem diferente daquela onde eu jogo, mas eu creio que vai melhorar. 
 
7. Em termos técnicos, o que você acha do basquetebol brasileiro? 
R: Eu também acho que tá melhorando, é..., muitos técnicos daqui estão indo para os Estados 
Unidos para ver como que é. Lá é o maior basquete do mundo, então eles estão aprendendo 
muita coisa e essa é a tendência. 
 
8. Você acha que a sua ida, a do Anderson, desses jogadores que estão lá, quando 
vocês vêm pra Seleção, vocês trazem alguma coisa de novo para eles, eles se espelham em 
vocês? 
R: Com certeza, o que a gente quer e o que a gente ganha lá, tanto em experiência como, é..., 
fundamento, a gente quer aproveitar e passar para os meninos novos, talentos que estão 
surgindo aí. O que a gente quer é mais jogadores na liga e isso vai ser bom pra gente e pros 
jogadores também. 
 
9. Quando você começou a jogar o basquete brasileiro estava carente de ídolos, certo, não 
tinha um ídolo no basquete. Você se espelhou em alguém no Brasil ou fora do Brasil? 
R: Sempre me espelhei no Oscar e sempre me espelhei, no, no, no Jordan, né. Gostava muito 
de ver o Jordan. Sempre estava ali com fitas e cds e com coisas da vida dele. 
 
10. Como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Inacreditável, é uma coisa muito diferente, lá é Primeiro Mundo, ah!, a estrutura é diferente, 
é muito bom. 
 
11. Em termos técnicos? 
R: Também é..., eu acho que a assessoria que eles dão pros jogadores é diferente daqui, mas 
eu tenho certeza que isso está melhorando, é... são quatro técnicos, é... eu acho que é legal. 
 
12. É quando você chegou lá, você sentiu a diferença, você acha que seu basquete evoluiu 
devido a organização e a estrutura? 
R: Com certeza. Eu acho que, quando eu cheguei lá, senti muita dificuldade, é...,mas com o 
tempo eu fui ficando confortável, e eu acho que os técnicos me ajudaram muito, deram muita 
atenção para mim, muitos fundamentos novos, pequenos mas que são efetivos lá dentro de 
quadra, e isto tá sendo muito bom para mim.  
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13. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, 
em termos organizacionais e estruturais? A organização e a estrutura do basquete. Você que 
jogou aqui e está jogando lá agora. 
R: É bem diferente, sabe. O Brasil tem uma estrutura abaixo da NBA, é...,mas isso é normal, 
não é só o Brasil que está assim, mas creio eu que a estrutura que a gente tem é muito boa, 
é...,e o que a gente quer é sempre melhorar, estar melhorando, e isto está sendo muito bom 
prá gente. 
 
14. Em sua opinião, quais as diferenças em termos técnicos da NBA e do basquete brasileiro? 
Tem aquela legião de estrangeiros. 
R: Eu acho que eles estudam muito o basquete lá, é basquetebol 24 horas, o treinamento é... 
bem longo é... e a experiência não só dentro de quadra como fora da quadra é muito bem 
acima do possível e eu acho que essas são as coisas diferenciadas [...]. 
 
15. Em quais aspectos o basquete brasileiro se aproxima da NBA, se você acha que tem algum 
aspecto? 
R: Talentos. Acho que a gente tá crescendo muito aí, muitos talentos estão vindo de baixo e, 
como eu falei, o que a gente quer é tentar ajudar, quanto mais melhor. 
 
16. Você acha que o basquete brasileiro é mais parecido com o basquete da NBA ou com o 
basquete europeu?  
R: Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que o basquete europeu é um basquete mais 
cadenciado, é... um pouquinho lento. O da NBA é um pouquinho lento também. Eu acho que o 
meu time é um time que corre muito, bem diferenciado dos outros, e o Brasil eu acho que é..., 
nesta parte aí está bem acima. Muito rápido, a gente tem uma velocidade muito boa, uma 
chegada muito boa e a gente tem muitos jogadores atléticos e novos, e eu acho que está 
ajudando bastante. 
 
17. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA – quando a NBA abriu as portas, em 
92 – o dream team influenciou o basquete mundial e o brasileiro?   
R: Acho que com a vinda de muitos jogadores de fora. 
 
18. De fora da NBA? 
R: É, eles começaram a olhar para outros países e dando portas abertas pra gente poder fazer 
o que sabe fazer ... e hoje em dia o que mais tem na NBA é jogador internacional. Então acho 
que está rendendo. 
 
19. Você acha que a internacionalização da NBA, com a entrada de jogadores de fora, fez com 
que ela tivesse os maus resultados que a seleção americana está tendo agora? 
R: Pode ser que sim, pode ser que não. A gente pode ver que tem muito jogadores 
internacionais que são superstars e eu acho que isso é bacana, a gente luta pra que a gente 
possa chegar lá, eu acho que é um sonho de cada jogador querer estar lá e isso está 
acontecendo prá bastante gente. 
 
20. Em sua opinião, qual o motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada vez mais 
ingressar na NBA? Qual a principal razão? 
R: Melhor liga do mundo. Em termos técnicos também, organização, estrutura, experiência, [...] 
é.... tudo isso. E o dinheiro bem acima. 
 
21. O objetivo da minha pesquisa é a influência da NBA no basquete brasileiro? Tem alguma 
coisa que você gostaria de falar a respeito?  
R: Acho que não, cara, é isso aí mesmo. 
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Entrevista concedida por Aluísio Elias Xavier Ferreira (Lula) em 21/09/2006 
 
1. Qual é o seu nome?  
R: Aluisio Elias Xavier Ferreira 
 
2. Poderia dar uma descrição no seu currículo no basquetebol? 
R: O basquete eu comecei a jogar com 14 anos no Palmeiras... é... continuei jogando até uns 
22 lá e depois fui pra Hebraica. E como eu entrei na [...] me formei em Educação Física, na 
Hebraica eu comecei sendo técnico. Daí joguei até uns 27, 28 anos aí parei e segui só a 
carreira de técnico. Como técnico eu comecei na Hebraica dirigi todas as categorias desde 
escolinhas, mini, mirim, infantil, juvenil, depois foi pro time adulto. Depois da Hebraica eu fui pro 
Palmeiras, é... tive uma passagem pelo Corinthians, rápida, depois voltei pro Palmeiras e, em 
2000 fui pro C.O.C.  
 
3. E com a seleção brasileira? 
R: Com a seleção brasileira eu comecei em 87, sendo técnico da seleção brasileira juvenil. 
Fiquei na seleção juvenil até 99, quando foi o mundial em Portugal, aí em 2000 eu passei a se 
assistente do time adulto, fiquei em 2001, 2002 como assistente do Hélio Rubens e, em 2003, 
com a saída do Hélio eu assumi a... seleção e to até hoje. 
 
4. Em sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores?  
R: Oh, eu acho que o... o que atrai no basquete é a... é a decisão do jogo se sempre nos 
últimos segundos. Quer dizer, é um jogo decidido sempre no seu final. Principalmente quando 
você coloca duas equipes do mesmo nível técnico. Não importa se nível técnico é mais alto ou 
mais baixo, mas como o jogo é equilibrado. Então eu acho que... e o fato do basquete se um 
esporte que permite... é... mudanças bruscas e rápidas porque... muitas vezes se tem uma 
situação num momento do jogo e em menos de um minuto você pode te uma reversão dessa 
situação . Então eu acho que isso é muito atraente. Além das jogadas plásticas, como a 
enterrada, a bola de três, que são coisas que atraem bastante, né.  
 
5. Então esse negócio das mudanças drásticas seria um alternar de emoções. 
R: É, porque a... a mecânica, eu acho que o basquete é um jogo inteligente, por que como a 
regra do basquete, ela... acompanha a evolução e o desenvolvimento do jogador,  ela sempre 
ta atualizada, ou seja, quando os jogadores apresentam uma melhoria de uma condição 
técnica ou física, ou tática, a regra do jogo acompanha essa evolução, hora agregando mais 
dificuldade ou então apresentando alguma facilidade, por exemplo, o de 30 segundos diminuiu 
pra 24, o de 10 pra passa, diminuiu pra 8, os 3 pontos começaram a vale, enfim, coisas que 
vão sendo colocadas pra que o espetáculo seja sempre muito bonito. E eu acho também que 
uma coisa legal no basquete é que a regra do basquete, ela contempla o bom jogador. Quer 
dize, têm determinadas modalidades, por exemplo, o futebol permite que um jogador mediano 
anule um jogador craque, a regra do basquete não permite isso, que um jogador mediano 
jamais vai poder usar dum... de uma vantagem de regra pra marcar um jogador bom.      
 
6. De todas essas vantagens o que chama mais a atenção dos patrocinadores e da mídia?  
 R: Os patrocinadores e a mídia eu acho que é porque a imagem que o basquete passa, né, de 
uma modalidade aonde você tem que ter dedicação e poder de decisão, também, quer dizer, o 
jogador de basquete, acho que ele é visto como uma pessoa que toma decisões importantes, 
rápidas e destemidas, né. Então acho que isso atrai os patrocinadores.  
 
7. E os resultados do basquete da seleção brasileira e os resultados dentro das ligas. Você 
acha que elas influenciam também essa busca do patrocínio? 
R: Ah, eu acho que influencia, quer dizer, quanto mais organizados forem os campeonatos 
internos e oferecer bons espetáculos, eu acho que tem um atrativo maior pro publico. Eu acho 
que o basquete precisa melhorar... é... a parte de instalações esportivas, que dizer, nós temos 
uma dificuldade muito grande, as instalações esportivas, são raríssimos, os ginásios que têm 
condição ideal de um jogo, né, condição total, não só dentro da quadra de jogo, mas em toda a 
estrutura que um jogo e um espetáculo ofe... precisa. Inclusive pro publico, o publico, publico 
sofre um pouco com essa falta de estrutura física do ginásio. Eu acho que em termos de 
desenvolvimento técnico o Brasil vem evoluindo bem no seu basquetebol interno, tem um 



 174 

campeonato brasileiro com 17 edições. Mesmo com a turbulência atual, eu acho que é um 
campeonato que reúne as melhores... as melhores equipes do Brasil, tem um bom tempo de 
duração, ele vai ser estendido um pouco mais esse ano numa experiência nova, ele tem várias 
praças, por... praticamente do Distrito Federal pra baixo, todos os estados têm uma 
representação e a formação de jogadores para que a seleção brasileira possa se valer deles 
também, eu acho que tá indo nesse ponto bom. Os resultados de seleção brasileira, eu acho 
que eles acabam sacramentando esse trabalho e tornando os jogadores, ídolos 
verdadeiramente. Porque um jogador se torna ídolo verdadeiro a hora que ele tem conquistas 
na seleção brasileira. Agora, o cenário internacional do basquete mudou um pouco, nos últimos 
anos novas forças apareceram e tornaram o basquete mais equilibrado, no sentido de disputa 
de títulos, quer dizer, vários paises passaram a ser postulantes a títulos, isso aumentou a 
dificuldade e o reflexo disso é que nas duas ultimas olimpíadas o Brasil não esteve presente. 
 
8. Você trabalhou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você fizesse uma descrição 
melhor do basquete brasileiro em termos organizacionais e estruturais.  
R: Bom, eu acho que a gente...primeiro a gente tem uma grande dificuldade, né, porque  a 
parte que depende da..da...dos órgãos oficiais, eu acho que o trabalho deixa muito a desejar 
porque o esporte ele nem ..ele tem que ser feito nas escolas e a educação física na escola 
brasileira ela não é levada como prioritária, então por muitas vezes até a própria legislação 
acaba.... acaba derrubando muitas... muitos trabalhos, quando não obriga o aluno a fazer 
Educação Física, quando permite que as aulas de Educação Física sejam substituídas de 3 
semanais a uma semanal pra fazer de conta que tem, quando não têm um domínio sobre a 
programação que esse professor vai desenvolver com as crianças e o programa fica ao véu 
prazer do professor, quando as instalações esportivas e os recursos que dão pras escolas 
estaduais e municipais são da pior qualidade, então o que acontece? Acaba falhando na base, 
você não tem a formação de base. A formação de base é onde todas as crianças deveriam 
praticar. Pra quê? Pra que depois aqueles 2% que têm aptidão esportiva, que possam virar 
atletas de ponta pudessem procurar os clubes. Isso é suprido um pouquinho pelo trabalho que 
os clubes fazem, com todas as dificuldades que o Brasil enfrenta no aspecto econômico, que 
não permite que o clube invista muito dinheiro nisto, mas ainda assim, o trabalho dos clubes 
brasileiros é que acaba dando a sustentação do basquete porque eles formam aquilo que as 
escolas deveriam formar, eles fazem as escolinhas, ãh... montam as categorias de base, 
iniciam jogadores nessas categorias de base, algumas federações têm estrutura boa nas 
categorias de base, especialmente a de São Paulo, Federação de São Paulo, por exemplo, é 
uma federação que faz, juntando todas as competições, mais de 5 mil jogos/ano. Então é um 
número significativo de... de.... de prática desportiva do basquete. Agora, infelizmente, não há 
uma uniformidade disso aí. Do mesmo jeito que São Paulo faz 5 mil jogos, muitos estados, 
praticamente, é nível zero, então acaba ficando.... ficando concentrado na região sudeste e sul 
principalmente o desenvolvimento do basquete, graças ao trabalho de alguns clubes. Essa é 
uma grande dificuldade. Então diminui um pouco a base da pirâmide, consequentemente, afeta 
na formação numérica do... da quantidade de jogadores de bom nível. Por outro lado, o Brasil 
mostra que tem uma aptidão específica pro basquete, porque mesmo com todas essas 
dificuldades, se formam jogadores que despontam no cenário internacional.  
 
9. Como você descreveria o basquete brasileiro em termos técnicos? 
R: Eu acho que o jogador brasileiro, ele tecnicamente ele tem um bom nível de 
desenvolvimento, normalmente são jogadores de habilidade, são jogadores que têm o prazer 
do contato com a bola, principalmente, é... muitos deles, com boa qualidade de arremesso de 
longa e média distância, o que trás uma beleza maior ao jogo, e melhorou também no aspecto 
físico, que tem uma interferência no aspecto técnico também. Então essa evolução aí 
possibilita jogadas de explosão, enterradas, então tecnicamente, eu acho que o basquete 
brasileiro é um basquete bem desenvolvido.  
 
10. E como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
 R: Bom, a NBA se organizou já há algum tempo de uma forma, ahn... a cuidar de uma 
estrutura pra que a estrutura possibilite a competitividade, né. O grande segredo da NBA é que 
se competitiva. Então cuida da saúde financeira dos clubes, coloca algumas regras, promove o 
equilíbrio técnico entre as equipes para que os jogos possam ser jogos de disputa acirrada, as 
praças são controladas para que você não tenha uma divisão de... de número de pessoas 
numa determinada cidade, são raríssimas as cidades que têm mais de um time, é... só as 
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grandes lá, é acho que é Nova York que tem e.... na maioria é centralizado numa cidade. 
Então, é uma estrutura de organização profissional. Aonde todo mundo investe, mas aonde 
todo mundo também tem os, a captação dos recursos pra montar times com...com... com 
números milionários, então é um grande espetáculo, além de ser esportivo, ela tem uma 
conotação clara de um show. E cuida disso não só dentro da quadra, como também fora dela, 
pra que a pessoa que gosta de basquete, o fã do basquete, ele seja atraído pra  um evento 
aonde ele vai ter todo o conforto, toda a infra-estrutura que um povo como o povo americano, 
que é um povo de primeiro mundo, exige.      
    
11.  E como você descreveria a NBA em termos técnicos?  
R: A técnica na NBA, ela tem até muito mais importância, já que a parte tática da NBA não 
atém muita relevância, eles têm alguma organização tática, é claro, mas eles exploraram, 
evidentemente o ídolo, eles exploram muito o nome do jogador e isso tem um reflexo no tipo de 
jogo que é jogado. Como o jogador é uma grande marca, o jogo dele também tem que ser 
desenvolvido e ele se desenvolve muito mais tecnicamente, porque se ele tiver bem preparado 
tecnicamente, ele vai manter a marca dele em evidência independente, da tática do jogo. 
Então, os recursos que os jogadores têm lá, que por si só eles já vêm bem preparado porque lá 
eles têm uma boa infra-estrutura escolar, que permite todos fazerem os esportes de base, todo 
mundo vai no atletismo, todo mundo vai na natação, todo mundo vai na ginástica olímpica, pelo 
menos um nível é... de iniciação, aonde o jogador adquire uma série de habilidades que depois 
são bem transferidas pro basquete. Então são jogadores atleticamente muito bem constituídos 
e que têm esse orgulho pessoal de desenvolvimento com um sentimento muito forte desse 
desenvolvimento. Então cada um cuida muito bem do desenvolvimento seu, individual. 
 
12. Quais são as principais diferenças entre o basquete brasileiro e o da NBA em termos 
organizacionais e estruturais? 
R: Ah, é uma diferença gigantesca, né, porque, também, a gente ta falando de experiências 
muito diferentes. Primeiro são paises que têm uma diferença de economia gritante, têm uma 
diferença cultural muito grande. A cultura esportiva no Brasil não tem amparo legal, quer dizer 
nós não temos o amparo de governo, lá o governo tem política esportiva, tem...tem uma linha, 
tem uma filosofia. Isso você acaba educando o povo, então o povo americano, ele é educado 
para o esporte, tanto é que eles, praticam e admiram várias modalidades esportivas e a 
experiência que eles têm em termos de organização, de dinheiro injetado numa organização 
também é muito grande, quer dizer mesmo que algumas...algumas universidades as vezes que 
você vê isoladas, longe de grandes centros, mas se sente que a estrutura deles é praticamente 
igual a de um time de NBA, tem um belo ginásio, tem toda aquela hierarquia de comando, tem 
head coach, tem assistant coach,  tem material pra trabalhar, tem toda a infra-estrutura. Disso 
aí eu acho que o Brasil ta... tá muito distante,até porque o jeito brasileiro de ser no esporte vem 
melhorando, mas ainda não é um jeito planificado, né, muitos casos no Brasil eles não são 
vistos como importantes. Um menager, por exemplo, um administrador em grandes clubes, são 
raros os clubes que mantêm esse cargo, e são exatamente esses cargos que ajudam na 
organização da modalidade. E esses cargos ainda não são vistos no Brasil como um 
investimento necessário 
 
13. Então você acha que a profissionalização desse cargo, o pessoal que não faz por amor, 
pode ajudar mesmo? 
R: Isso pode fazer a diferença, eu acho que na hora que o Brasil, até cursos formadores disso 
nós já temos, é...Têm muitos cursos de formação de administração esportiva, mas eu acho que 
o mercado de trabalho ainda não... não absorve esses profissionais, porque como têm 
dificuldade financeira não aposta que esse cargo é um cargo que possa dar um...uma 
organização que tenha até um retorno depois lá adiante. E eu acho que a hora que esses 
profissionais tiverem o... a... uma absorção no mercado, fatalmente melhora o esporte, porque 
são eles que são o... as pessoas que estudam essa parte organizacional. Então eu acho que a 
hora que esses profissionais conseguirem ter uma penetração mais ampla no mercado de 
trabalho, automaticamente vai melhorar bastante. 
 
14. Em sua opinião quais são as principais diferenças do basquetebol brasileiro e da NBA em 
termos técnicos?   
R: Bom, porque eles têm todo esse desenvolvimento inclusive no... no sentido... no sentido de 
desenvolvimento como criança, né. Uma criança americana, de um modo geral isso aí, ela... 
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ela passa por algumas experiências necessárias numa determinada faixa etária, que muitas 
vezes o brasileiro não tem condição de passar, e isso lá na frente vai fazer diferença. Então 
muitas... muitas vezes você pega um garoto, pra começar a jogar basquete que o professor ou 
técnico dele, não vai ter só que ensiná-lo a jogar basquete, vai ter que ensina coordenação 
motora, os movimentos básicos, que ele deveria ter aprendido de uma outra maneira, em uma 
outra faixa etária, numa outra idade e que ele não adquiriu. Então, isso aí acaba criando uma 
distância técnica também muito importante. Além da cultura, né, a... americana que tem do 
orgulho pessoal e de você querer ser melhor do que o outro, que isso aí também ajuda o 
desafio de você melhorar individualmente 
 
15. Você acha que a internacionalização dos jogadores brasileiros, o fato de eles estarem indo 
para a NBA, vai ajudar internamente no Brasil? Desenvolver tecnicamente os jogadores que 
ficaram aqui? 
R: Eu acho que ajuda sim, num sentido de que o intercâmbio passa a ser mais próximo, que, 
quando esses jogadores, por exemplo, vêm da seleção brasileira e têm contato com os outros 
jogadores brasileiros aqui e vão pra mídia e  são ídolos dos garotos, tudo isso vai, acaba 
ajudando, não é uma ação isolada, uma ação isolada que vai mudar, mas a somatória dessas 
pequenas coisas, eu acho que pode ajudar bastante. 
 
16. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influenciou o basquetebol mundial e o 
brasileiro? 
R: Ah, ela influenciou porque esses jogadores, que antigamente eram monstros sagrados, 
embora eles continuem sendo admirados por todos, mas passaram a ser adversários que todo 
mundo fala “podemos enfrentar, podemos ganhar” e muitos ganharam já. Então, hoje, ta até 
virando uma coisa assim, ao contrário, hoje a NBA que ta tendo que achar um caminho pra 
poder ganhar as competições internacionais, porque do jeito que eles estavam encarando as 
competições internacionais, como se fosse um momento de diversão e de passar férias e 
ganhar, isso aí, eles não tão encontrando mais essa facilidade. Então, esse intercâmbio aí foi 
saudável, melhorou o nível de... de muitos países e esses países passaram a ser uma ameaça 
técnica pros Estados Unidos. 
 
17. Em sua opinião, qual é o principal objetivo dessa internacionalização da NBA? 
R: Eu acho que é a evolução no mundo, né, porque a NBA, como um grande negócio, ela 
precisa ta sempre em expansão. Ela atingiu, dentro dos Estados Unidos, uma saturação de 
mercado que ela precisa mais, e pra... pra esse mais, ela precisava partir para outros paises, e, 
obviamente, foi expandindo seu mercado. Até o fato de contratar jogadores estrangeiros pra 
NBA é altamente, tem nessa abertura de mercado, tem uma conotação de internacionalizar. A 
medida em que você coloca um chinês jogando lá na NBA, você ta atraindo a atenção de 
bilhões de pessoas. E nos continentes também, no Brasil, na Argentina, a própria Europa que 
tem um monte de jogador jogando lá, todos esses paises passam a ter uma visão diferente da 
NBA. Então, rapidamente, a NBA tornou-se mundial, né.  
 
18. Existe algum tipo de intercâmbio entre a sua instituição no COC e a NBA, ou a CBB e a 
NBA? 
R: Bom, existe, já houve algum intercâmbio, não são ações freqüentes e nem [...] com 
continuidade, né, uma coisa que seja um processo, mas algumas ações isoladas de 
oportunidades de intercâmbio técnico, de vivenciar experiências, a própria comissão da 
seleção já teve a oportunidade de ir, só em conjunto pros Estados Unidos vivenciando e 
vivendo uma experiência boa, depois o Flávio foi isoladamente, o Guerrinha foi isoladamente e, 
mas não são ações planificadas e freqüentes, são ações que dependem de oportunidades. 
 
19. Em sua opinião, qual é o principal motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada 
vez mais ingressarem na NBA? 
R: Ah, eu acho que tem um caráter muito forte na parte financeira, né, porque os contratos da 
NBA eles viabilizam a realização financeira de qualquer pessoa, então esse é um grande 
atrativo. Além, claro, do desenvolvimento técnico e de vivenciar um mundo totalmente diferente 
da nossa realidade. 
 
20. Tendo em vista os objetivos da minha pesquisa que são: ”A influência e o processo de 
internacionalização da NBA no basquetebol brasileiro, segundo os aspectos culturais, técnicos 
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e organizacionais”, você teria alguma coisa, uma informação relevante, que eu não perguntei, 
que você ache importante?     
R: Ah, eu acho que a televisão, né. Porque o fato de a televisão, por exemplo é, este ano que 
as transmissões da NBA tiveram alguma dificuldade em termos de televisão, no mais pra 
televisão aberta, é... um acesso mais restrito a internet, tudo, é... eu acho que diminuiu um 
pouco o... a falação, né, falar um do outro, comenta, não passo a fazer parte mais do cotidiano. 
Então acho que a televisão também tem um poder é... de divulgação importante, porque é o 
grande veículo do mundo hoje, é a televisão, né. Tudo hoje é televisionado pro mundo inteiro, e 
isso acaba interferindo, porque, quando você tem a NBA só na televisão fechada, você está 
restringindo a um numero de pessoas que passa a não ser significativo, porque se.... se a 
gente considerar que só tem 3 milhões de assinaturas é.. de TV a cabo no Brasil, mesmo que 
isso seja multiplicado por quatro, pra dar o número total de pessoas, é um número muito 
pequeno perto da  população brasileira. Então, o fato de não estar no canal aberto para o 
Brasil, eu acho que é uma dificuldade muito grande..  
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Entrevista concedida por Marcel de Sousa em 26/09/2006 
 
1. Qual é o seu nome? 
R: Marcel Ramon Ponikwar de Souza 
 
2. Você quer fazer um breve relato da sua carreira no basquete? 
R: Eu joguei na seleção brasileira por vinte anos, fui a quatro olimpíadas, cinco mundiais e 
cinco pan-americanos. Na Seleção Brasileira fui diversas vezes campeão sul-americano, 
campeão Pan-Americano em 1987, ganhando dos EUA, terceiro lugar no mundial de Manila, 
em 1978, numa cesta de longe. Depois disso eu fui técnico de basquete por onze anos e sou 
médico radiologista. 
 
3. Em sua opinião, quais são os aspectos do basquete que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Os resultados obtidos pela seleção nacional nas grandes competições, mundial e 
olimpíadas. 
 
4. Isso afeta o basquetebol brasileiro? 
R: Inteirinho. Infelizmente no Brasil. Por exemplo, você pega na Itália, onde o que é mais 
importante é o campeonato italiano, lá o resultado da seleção nacional, seja masculina, 
feminina, não interessa em nada, claro que, se ganha todo mundo fica contente, e tal. O 
resultado dos times nos campeonatos europeus, euroligas, não interessa em nada. O que 
interessa é ser campeão italiano, não cair para a série B, não cair para a série A2. Aqui no 
Brasil acontece o contrário, onde você vê tudo voltado para a seleção nacional, o sucesso de 
um esporte você mede pelo sucesso da sua seleção nacional. Até outro dia, tirando essa copa 
do mundo agora, não tivemos nem um problema no futebol, por que? Porque nas últimas três 
copas o Brasil ganhou duas e vice em uma. Então o público […] estádio lotado e tudo. E o 
voleibol passou a ter um enorme sucesso depois que ganhou medalhas nas olimpíadas, 
medalha em mundial, nessas coisas aí. E tanto é verdade que, por exemplo, o feminino tinha 
muita medalha naquela liga mundial e não conseguia nada, mas a partir do momento que 
começou ganhar medalha em olimpíada e essas coisas o sucesso do vôlei feminino também foi 
grande. E no basquete parece até que a seleção feminina não existe, a seleção feminina hoje é 
a que ganha mais títulos, foi campeã mundial, foi vice-campeã olímpica, foi medalha na outra 
olimpíada, medalha de bronze, mas isso não influencia o nosso esporte no basquete, o que 
influencia é a Seleção Brasileira. Essa seleção brasileira, o último resultado de nível foi o pan-
americano de 1987, que eu estava presente quando nós derrotamos a melhor equipe que os 
EUA poderia montar na ocasião e mudamos o jogo, com arremessos de três pontos, com a 
vinda dos profissionais para cá. Depois de 1987 nós nunca mais ganhamos um campeonato de 
nível, ganhamos vários sul-americanos, ganhamos outros pan-americanos de menor 
importância, porque daí já não vale mais nada, ganhamos copas américas, torneio final four, 
super four etc. e tal mas não pegamos nenhuma classificação de destaque em mundial e 
olimpíada. Nós não fomos a duas, então você não pode pretender que um moleque de dez a 
doze anos queira jogar basquete com tanta propaganda que nós temos no futebol, no vôlei, o 
cara que tem 1,90 hoje, com treze anos de idade, ele vai primeiro jogar vôlei, se não acontecer 
nada com ele no vôlei ele vem para o basquete. Hoje peneira de basquete. O grandão é 
também gordão, (o lentão); o resto é só baixinho, isso é o que acontecia antigamente na 
peneira do vôlei, você faz peneira e só vem grandão, gordão e baixinho, tem baixinho  ótimo, 
mas você não pode montar um time com doze baixinhos, baixinho tem que ser excepcional, 
tem que ser super rápido, porque todo mundo quer jogar vôlei, todo mundo quer jogar futebol. 
Por que? Porque ganha, aparece na televisão, e também não é verdade que o jogador de 
basquete brasileiro é ruim, porque tem jogador na NBA, tem jogador na Europa, o que nós 
temos aqui também, só que nós não temos sucesso em competições internacionais. 
 
5. Você atribui o Pan de 1987 como a grande virada do basquete mundial? 
R: Mudou o jogo porque ... o que acontece? Quando você muda alguma coisa no jeito de jogar 
você sempre tem sucesso, então a primeira seleção nacional que usou e abusou do arremesso 
de  três pontos foi a seleção brasileira de 1987, e você sabe muito bem porque você estava lá. 
Em 1985, no sul-americano da Colômbia, o técnico não deixava a gente chutar, ficava não ao 
chute de três. A partir de 1986 foi que ele teve a sacada e falou: pode chutar a vontade. 
Chegou para mim e para o Oscar, “pode arremessar de três a vontade”, eu olhei para ele e 
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falei: é mesmo? “Pode chutar”. Daí nós fomos desenvolvendo isso durante um ano, que já em 
1986 nós fomos quarto lugar no mundial, perdemos porque também na semi-final, na decisão 
de quem seria primeiro e segundo no grupo, o técnico falou que tanto fazia, jogar contra a 
Iugoslávia ou contra os EUA, daí nós perdemos para a Rússia, ex-União soviética, daí nós 
pegamos a Iugoslávia, pegamos os EUA e ficamos em quarto lugar. E eu lembro que a gente 
era criticado para burro, porque ficamos em quarto no mundial que foi o último quarto lugar 
desde 1986, foi a última vez que o Brasil ficou entre os quatro. E daí, em 1987, nós 
aproveitamos aquela mudança do jogo ao máximo, tanto é que ninguém fazia isso, os EUA não 
faziam isso, talvez o México fizesse isso, mas não tinha o nível técnico que nós tínhamos e 
isso mudou o jogo, tanto é que os EUA, daquele ano em diante, começou a colocar a linha de 
três pontos na NCAA, que não tinha, eles achavam que arremesso de três pontos não valia 
nada, não era tecnicamente determinante, mas na distância que era 6,25, que é até hoje, seria 
interessante 
 
6. Então você atribui ao Pan de 1987 um dos fatores importantes para a internacionalização da 
NBA, o fato de os jogadores norte-americanos terem saído para jogar? 
R: Não. O que internacionalizou a NBA foi o motivo puramente econômico. Por que? Eu joguei 
nos EUA nos anos 70, você jogou nos anos 80, eles só pegavam jogadores que estavam 
jogando nos EUA, era muito difícil, o primeiro foi o […] o jogador estrangeiro eles pegavam, 
mas tinha que jogar um, dois anos, o Adilson foi, né? Pelo menos dois, três anos lá na 
universidade para ser escolhido pela universidade. Eu não me lembro quem foi o primeiro 
jogador de fora que foi pego prá cá, foi nos anos 80 também, mas eram reservas, eram essas 
coisas. Então o que  aconteceu? Aconteceu que o tino comercial da NBA foi muito superior às 
restrições técnicas da NBA de não pegar jogador de fora, virar as costas para jogadores de 
fora. Os executivos da NBA viram no mundo um grande jardim para a NBA se expandir. Porque 
a NBA já estava, eu joguei na Europa também nos anos 80 e já tinha partidas da NBA lá, mas 
essa expansão começou muito mais nos anos 90, onde foram liberados jogos, aqui no Brasil se 
passavam quatro jogos por semana em diversos canais da NBA. De técnicos lá na Europa foi 
muito mais ainda, porque tinha público em todo lugar. Na China foi pior ainda e isso foi mais ou 
menos como na Fórmula 1, que precisava entrar na Alemanha, não tinha público, tinham que 
arranjar um piloto alemão. Arranjaram o Michael Schumacher, que era um fenômeno. Agora 
não tinha na Espanha, precisavam de um piloto espanhol, arranjaram o Alonso que agora é 
campeão, então a Fórmula 1 também tem esse tino, vai se espalhando pelo mundo inteiro. Foi 
o que a NBA fez, ela se voltou para esses jogadores e pega os melhores, é claro, como ela 
trouxe toda aquela técnica, eu na minha formação de basquete, eu nunca vi um jogo de NBA, 
minto, eu vi um que era a final de Boston contra não sei quem, que rodou São Paulo inteira. 
Era um filme de 16mm que passava como cinema, aquele jogo que passava em Jundiaí, 
depois em Campinas, depois passava em São Paulo, os caras levavam, se não me engano era 
o Medalha, se perguntar para o Medalha, era ele que levava, viu? E ia levando o jogo, esse 
jogo da NBA a gente ia para campeonato internacional, a gente ia ver o time americano jogar 
para saber como eles eram, como eles faziam, o que eles faziam, porque a gente não sabia. 
Hoje o menino que em 90 tinha oito anos, dez anos, passou a ver as melhores jogadas da 
NBA, os jogos da NBA, o Michael Jordan, o Larry Bird, o Magic Johnson. Já conhece mais do 
que jogador brasileiro. Sabe que está lá na porta, agora que acabou no Brasil também por 
questão financeira, não tem ninguém para patrocinar isso aí. É uma questão de fronteira, 
porque o sinal da NBA não vem para o Brasil, mas a Bolívia pega, o Peru pega, a Argentina 
pega e não paga pelo sinal, então a NBA colocou um preço exorbitante e que a gente não pode 
pagar, mas a técnica da NBA, mais do que NCAA, porque a NBA é muito mais parecida com 
nosso jogo, o jeito de jogar do que a NCAA, você sabe disso, o cara tem que mudar o estilo de 
jogo para jogar o colegial. A técnica ficou acessível ao mundo inteiro, então surgiram 
jogadores, começaram por Petrovic, vários jogadores que começaram a fazer sucesso na NBA, 
então a pergunta é sobre a internacionalização? A internacionalização não foi devido ao 
basquete brasileiro que ganhou, mais sim devido ao tino comercial dos executivos da NBA. 
 
7. Fatores Econômicos? 
R: Isso. 
 
8. Então, voltando para o basquete brasileiro, como você descreve o basquete brasileiro em 
termos organizacionais e estruturais? 
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R: Nós estamos numa fase de transição. O que acontece? Os clubes resolveram questionar a 
CBB e seus dirigentes porque iriam jogar um campeonato onde a parte do leão ficava com a 
CBB, a parte dos contratos publicitários, o patrocínio da bola, tudo isso ia para a CBB, e os 
clubes iam lá participar. Então eles começaram a questionar isso. Isso foi questionado, por 
exemplo, na Argentina nos anos 80. Os clubes se reuniram e falaram: o campeonato é nosso, 
nós que vamos fazer, e criaram a sua liga. Isso foi questionado na Itália no final do anos 60, 
início de 70, eles fizeram a liga deles. Onde é claro que a federação interna do país tem o 
direito do jogo FIBA, no caso da CBB, mas em caráter apenas normativo. Caráter normativo é 
pegar os melhores jogadores e formar a seleção para disputar os campeonatos internacionais, 
e colocar data e organizar juiz. Quer dizer, eles falam lá, qualquer lugar no mundo que tenha 
Liga, o campeonato tem que começar no dia tanto, no caso da Europa, no dia tanto de 
setembro, sempre no final de setembro, e terminar no dia tanto de abril, depois eles vão […] 
jogadores vão jogar na seleção. Só. Quem discute o contrato na TV são os clubes, quem 
discute o teto salarial são os clubes; os clubes regem os seus destinos. Então nós estamos 
numa fase de transição, porque a CBB não quis conversar com os clubes neste nível, muito 
pelo contrário, a CBB obrigava os clubes a assinarem um documento abrindo mão de qualquer 
direito sobre imagem, renegociação de dívidas, isso gerou a criação da NLB.  E nós estamos 
nesta fase de transição, onde nós temos, por um lado, uma coisa mais moderna, que são os 
clubes se organizando pra fazer o seu próprio campeonato. E do outro, nós ainda temos o 
estilo da CBB, que é quem comanda o basquete e tem direito pela FIBA, e fez o seu 
campeonato. O Campeonato da NLB, para você fazer um parâmetro... bem, não vou fazer 
parâmetro técnico, mas o campeonato da NLB começou e terminou. O time do presidente da 
NLB não foi para a final, não ficou entre os quatro finais, e o time que organizou a final ficou em 
4o lugar, não ganhou a final. Já o campeonato da CBB não terminou, por motivo dos recursos, 
porque foi-se o tempo em que a gente tinha que ficar quieto ao poder maior. Hoje eu posso ir 
na justiça comum e parar qualquer coisa, se eu me sentir prejudicado. Se eu me sentir 
prejudicado nesta entrevista, eu vou num qualquer lugar aí da lei e falo não quero que a minha 
entrevista seja publicada, e não vai ser porque eu não vou nem saber. Então hoje em dia a 
justiça permite no Brasil que você recorra com muito mais força pelos seus direitos. Nós temos 
que conversar para chegar num acordo. Mas CBB não segurou o campeonato, essa é atual 
situação do basquete brasileiro. 
 
9. Mas, então, estas duas organizações (NLB E CBB) impõem tipos diferentes de approach, 
uma mais moderna e a outra…. 
R: Não sei o que é mais moderno, ou o que é mais temporário, não é […] nós temos que ver 
também que o Brasil vai diferente do que vão outros países. Aqui nós temos, já estamos 
falando em sociologia, nós temos uma carga emocional muito grande do Pai de Todos, do que 
vai nos prover.  A nossa educação cristã, social, vinda de português, que tem sempre alguém 
que comanda, que ora por todos nós, que cobra, que faça o que eu falei pra fazer, por eu […] 
então isso a gente trás diante da gente. Já nos outros países a coisa é mais anglo-saxônica, é 
mais o que é melhor pra todo mundo. É muito mais fácil para os EUA fazer liga a NBA […], 
depois de juntar estas ligas, são os acordos que decidem o que é melhor para o esporte. Mas 
na Itália, que também é latina, é mais fácil fazer isso, que embora seja latina não sofreu esse 
processo social que nós sofremos. Nós somos um povo formado basicamente por três raças, 
meio português, meio índio, meio escravo, e se fez um apanhado de gente que sente o dever 
de dever obrigação para alguém. Então, é muito difícil para nós irmos contra o poder 
constituído. A NLB, por exemplo, começou com um monte de time, de repente um monte saiu 
dizendo “Ah!, eu não posso fazer isso”, o patrocinador chega e fala: “Ah!, você vai fazer isso, 
onde já se viu ir contra a CBB? A CBB chega e fala: “Não, porque eu sou o pai de todos aqui, 
de mim emana o poder para todos”. Não é bem assim, nós temos que conversar e ver o que é 
o melhor para o basquete. E como a gente vê o que é melhor para o basquete? Como a gente 
sabe se o que está sendo feito é o melhor para o basquete? Resultado internacional nos 
grandes compromissos, eu sou sempre […] na hora que o Brasil começar a pegar quarto, 
quinto em olimpíada e mundial, fico quietinho, eu não vou falar nada.. Por que? Porque vai 
criar-se atrás de uma estrutura, que eu vou ter trabalho, hoje eu não tenho trabalho, você 
poderia estar trabalhando um time de basquete lá em Curitiba, mas não dá porque não tem 
patrocínio, não tem nada, e nós estamos aqui. 
 
10. Então, o maior problema do basquete brasileiro você acha que é cultural? 
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R: O cultural, social e hoje o maior problema do basquetebol brasileiro é o treinamento. Porque 
se pegasse – a gente sempre teve jogador contado – se pegasse os jogadores que são 
contados hoje, são os mesmos vinte da nossa da época. A gente sempre teve vinte, trinta 
jogadores. Se treinassem direito, ou deixassem o jogador treinar como agente fazia, a gente 
teria resultado e resolveria o problema do basquete. Como o resultado não vem as pessoas 
começam a questionar a respeito.  
 
11. Como você definiria o basquete brasileiro em termos técnicos? 
R: Em termos técnicos virou um pega e chuta que você não acredita. Um raríssimo 
compromisso com defesa, nós não temos comprometimento nenhum com defesa, defesa para 
a gente é feita com as mãos e com o gogó, no sentido de que um jogador de maior gogó é o 
que consegue marcar mais, porque sabe conversar, falar com o juiz, intimida o outro jogador, 
pode colocar a mão, porque é protegido pelo sistema. E no ataque é um pega e chuta, hoje 
eles valorizam muito o contra-ataque, mais do que na nossa época. Tem pega e chuta que 
parece o James Bond, com licença para matar. Quando a gente encara um compromisso 
maior, nós temos muita dificuldade de impor nosso jogo e nos adaptarmos ao jogo do 
adversário. Basicamente é isso. Os caras confundem. Primeiro eles confundem arremessar 
livre com pega e chuta. Em segundo eles acham que tem o mesmo potencial de arremesso 
que tinham os jogadores do passado, o que é uma inverdade. 
 
12.  Como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: A NBA, pelo pouco que sei, em primeiro lugar ela pega os […] teoricamente nós temos lá 
trinta times hoje, cada um pode ter quinze jogadores, vamos supor, pega os quatrocentos e 
cinqüenta melhores jogadores do mundo, teoricamente. Quando você pega toda a quantidade 
de jogadores que têm no mundo, você pega os quatrocentos e cinqüenta melhores, 
obviamente o nível técnico é muito grande. O processo seletivo para um jogador chegar na 
NBA indica que ele treinou. Hoje tem jogador que entra com dezoito, mas normalmente entra 
com vinte e dois. Significa que treinou pelo menos quinze anos de basquete de altíssimo nível 
competitivo, nível competitivo eu digo, se pegarmos o exemplo americano, é o seguinte: tem 
que passar pelo basquete da grade school e já tem que ser bom entre aqueles meninos. 
Depois você vai para o Júnior High, você tem ser bom no Júnior High. Aí, para o High School. 
Você tem que ser escolhido para uma Universidade, tem duzentos milhões entre aspas de 
universidades americanas, mas as universidades que fornecem jogadores para a NBA são só 
algumas. Então, se você cair, por exemplo, na meio caminho para a NBA, você tem que ser 
escolhido pelo coach como um dos melhores, você tem que ser o melhor daquele time, porque 
eu nunca vi alguém que tenha dado em um ano quatro jogadores do mesmo time para a NBA. 
Foram no máximo dois, três jogadores daquele time indo para a NBA. Então você tem que se 
destacar ali, e isso nós estamos falando de jogadores de dezessete, dezoito anos de idade. Aí 
que você passou por todo esse processo seletivo você entra na NBA, onde já estão os 
melhores, então você tem que estar emocionalmente preparado, não é só o dinheiro, porque ali 
vão jogar os melhores e você tem que se dedicar. Eu estou cansado de ver jogador que na pré-
temporada continua treinando para fazer o time na outra temporada. Ele é um dos melhores do 
mundo, se o cara era reserva no time dele, tem perigo de ficar sem time, tem que fazer […] 
camp de novo, ele fica treinando para fazer isso, então chega no fim, Rolando, ... a estrutura lá 
é o alto nível técnico, que é a estrutura do país. Ninguém pagaria trinta milhões de dólares por 
ano para o Michael Jordan, ninguém daria participação na Nike ao Michael Jordan, fazer uma 
linha só para ele, se ele não fosse tecnicamente bom. Agora, se o Michael Jordan aparecesse 
no Brasil nos anos 70, ele iria ganhar uns cinco mil por mês, todo mundo iria ficar com inveja 
dele ele iria fazer a propaganda dos caras aqui e ia ganhar mil reais por propaganda, porque é 
isso que precisa. Então a gente falava do Michael Jordan, se o Michael Jordan... por melhor 
que seja o jogador aqui no Brasil, ele não vai ganhar a mesma coisa que ganharia na Europa, 
nos EUA, porque lá a condição financeira é outra, a NBA trata o esporte como um espetáculo, 
o cara que entra para assistir um jogo da NBA ele gasta vinte dólares de ingresso e assiste lá 
de cima e gasta cem. Eu já tive esta experiência. Gastei dezoito dólares de ingresso para 
assistir lá no Madison Square Garden, para ver só os menininhos e ver o telão, gastei cento e 
vinte dólares em comida, bonezinho, camisetinha, chaveirinho, ainda ganhei uma toalhinha. 
Mas é um espetáculo, e você vai lá e paga por aquele espetáculo e aquilo gira. Aliás, foi por 
isso que a NBA veio para o mundo, como eu falei, porque se nos EUA eles fazem tudo isso, 
imagina no resto do mundo, onde o cara compra o espetáculo, o cara pode ser fã do Lakers, 
mas compra camisa do Boston, foto do Michael Jordan.  
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13. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e NBA, 
em termos organizacionais e estruturais? 
R: Em termos organizacionais e estruturais é que no basquete brasileiro a estrutura ainda está 
nas mãos dos clubes e, na NBA está nas mãos de empresários. O cara não é dono do clube, 
aqui no Brasil tem que ter um clube, se bem que já existem donos de equipe, no caso do COC, 
no caso do Universo, que eles são donos do time. O caso daquele ginásio, o Bradesco que é 
dono do time do basquete feminino, normalmente é um clube que tem um patrocinador que 
está ligado à CBB, a CBB não admite, ou a Federação Paulista não admite empresa filiada. 
Existe clube filiado, então você tem que se filiar como clube, às vezes a própria empresa tem o 
seu clube. Já na NBA o estilo é empresarial. O cara é dono de um time e, geralmente, tem 
investimentos em um monte de  lugares e tem um time. Tem o cara de Los Angeles, por 
exemplo, que é um time de hóquei, tem um time de Los Angeles, o Lakers, e acho que tem um 
time de beisebol. Então ele vive dessas coisas aí, dessas transações, de vender, ele é dono do 
[…] Center, é dono do lugar onde o time joga e a diferença é basicamente essa. Hoje no Brasil 
estamos querendo mudar isso, estamos encontrando resistência, por que? O setor econômico 
ainda não atentou cem por cento que pode ter retorno. Não é vender mais, mas pode ter 
retorno de marca, organizacional de empresa, marketing interno com os times, fazendo um 
time de basquete. Estamos caminhando para isso, mas aqui é completamente diferente 
justamente por isso, você tem que ter um clube e ser filiado a uma federação e esse clube tem 
que ter um patrocínio. Pronto, já muda. O  patrocinador quer fazer alguma coisa, não pode. 
Quer colocar música no ginásio, não pode. Na NBA, praticamente pode tudo, porque são os 
donos do time que fazem isso. 
 
14. E na organização dos eventos? 
R: Na NBA é um show, nós vamos assistir a um show, onde parte do show é o jogo, e aqui no 
Brasil é só um jogo, aliás, tem lugar que não pode mais nem cobrar ingresso, porque senão o 
público não vem. 
 
15. Mas não só em termos do clube, mas em organização do campeonato. 
R: A organização do campeonato é feita pela CBB, pela Federação, aí não é feita pelos clubes, 
os clubes não podem opinar, por exemplo, determinado clube não tem condições de participar 
desse campeonato, porque não vai ter como arcar com despesas, vai acabar dando calote no 
jogador, vai acabar dando calote na Federação. Na NBA não é assim. Para entrar você tem 
que provar que tem condições. Na Itália é a mesma coisa, na Itália chega-se ao ponto que você 
tem depositar uma quantia para participar do campeonato, aquela quantia é sua, está 
depositada na Federação e, se por acaso você não honrar com os seus compromissos, aquela 
quantia é utilizada para pagar os seus compromissos. Caso você faça tudo direitinho, aquilo 
volta para você com rendimentos, é isso que acontece. 
 
16. Em termos técnicos? 
R: Primeiro que o nível técnico do jogador na NBA é muito melhor do qualquer lugar do mundo 
e, segundo, que lá sempre o [...] então o melhor time geralmente vai ganhar, a não ser que 
ocorra aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no esporte. O nível técnico entre os 
time é muito mais […] aqui o basquete, eu costumo dizer, o basquete não está na quadra. 
Muitos outros fatores influenciam o nível técnico dos jogadores. Tem jogador que parece 
intocável aqui no Brasil. É melhor deixar ele arremessar porque, daí, de dez ele faz seis e você 
pode pegar quatro rebotes. Se você começar marcar, ou ele vai chutar do lance […] 
 
 
 
17. Em sua opinião, em que aspecto o basquetebol brasileiro se aproxima do basquetebol da 
NBA? 
R: Os dois jogam com bola do mesmo tamanho, a quadra é muito parecida, as regras são 
diferentes e o jogo se chama basquete. Então, basicamente, ganha quem faz mais cestas, hoje 
em dia está ganhando quem toma menos, essas são as características semelhantes. 
 
18. Em sua opinião como a internacionalização da NBA influenciou o basquetebol mundial e 
brasileiro? 
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R: Influenciou porque hoje todo jogador nasce vendo aquele evento da NBA, isso melhora o 
nível do jogador. Se nós temos hoje trinta jogadores na seleção brasileira, hoje, desses trinta 
jogadores pelo menos cinco estão na NBA e oito estão na Europa jogando. O jogador pode não 
ser convocado. Tem jogador na Europa que não foi convocado. Na minha época não tinha 
nenhum na NBA, não na sua época, e dois ou um na Europa. A partir dos anos 80 começou-se 
a ir na NBA. Rolando foi pra NBA, Pipoka jogou na NBA, mais gente na Europa. Isso quer dizer 
que o nível do jogador brasileiro aumentou. E por que o nível do jogador brasileiro aumentou? 
Porque treinou mais, não sei … mas teve exemplo pra gente. Se você vai perguntar para os 
meninos aí que estão jogando na NBA, se eles assistiram os jogos da NBA no Brasil, todos 
eles viram as melhores jogadas, todos eles conhecem os jogadores, todos eles tinham um 
sonho de ir para a NBA. Eu, quando fui jogar nos EUA, o técnico falou “se você jogar quatro 
anos aqui, você pode ir para NBA”. Isso em 1976. Eu falei: você tá louco, não quero ir para a 
NBA, quero ser médico, quero jogar por esporte. Não tinha essa visão. Se fosse hoje já teria. 
 
19. Então você acha que o basquetebol brasileiro não tem ídolos? 
R: O basquete brasileiro não tem ídolos, porque o basquete não é…..é aquela história; “vende 
mais porque é mais fresquinho? Ou é mais fresquinho porque vende mais?”. Não temos ídolos, 
embora tenha gente com mais sucesso financeiro e técnico que o jogador do passado, só que 
desde 87 que nós não ganhamos e, se você não tem vitória, você não tem ídolos, não existe 
ídolo na derrota. Mas esse cara que tem 50 pontos por jogo e não ganhou nada, que é ídolo. 
Existe cara que ganhou, então ele é ídolo, porque ele ganhou o Pan-americano, porque ele 
ganhou o campeonato, porque ele ganhou... então ele é ídolo. Quem não ganha torneio 
internacional ...ele não chega e joga contra os….vai jogar lá contra os americanos e joga bem, 
aí ele vira ídolo. Hoje você coloca um jogador de basquete na rua, o cara chama atenção pela 
altura dele, mas ninguém reconhece ele como um jogador que está jogando. Eu, por exemplo, 
vou….onde eu vou, o cara ainda, os mais velhos é claro, me reconhecem porque eu era ídolo 
de uma geração. Por que eu era ídolo, porque ganhava.  
 
20. Em sua opinião, qual é motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada vez mais 
chegar à NBA? 
R: Financeiro. 
 
21. Além do financeiro? 
R: O sonho de todo jogador de basquete – e é o sonho do mundo inteiro – o  sonho é jogar no 
melhor lugar do mundo. Que é a NBA. No meu sonho era sempre jogar na Europa, não era 
jogar na NBA.   
 
22. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, a influência da internacionalização da NBA 
no basquete brasileiro nos aspectos organizacionais, estruturais e técnicos, você teria alguma 
informação relevante que eu não tenha perguntado e que você gostaria de acrescentar? 
R: Não. Eu só gostaria de compartilhar que o mundo estátá mudando. Hoje em dia os valores 
sociais, éticos, estão sendo trocados pelos valores financeiros. Hoje em dia está cada vez mais 
claro que quem vale mais é quem tem mais, não quem ganha mais. Então, isso o que acontece 
causa nas pessoas – como quem vale mais é quem tem mais – as pessoas fazem qualquer 
coisa para ter mais. Nós estamos perdendo alguns valores que levavam os jogadores, no caso, 
a ser mais alguma coisa, então muitos jogadores perdem porque querem ter mais do que ser 
ou de ter que trabalhar para ser mais, então outra coisa que acontece muito no basquete atual, 
com o basquete brasileiro, são os pais dos jogadores, os familiares dos jogadores, as pessoas 
que estão perto dos jogadores, porque esses,como nunca foram alguma coisa, eles querem 
ser alguma coisa através desse jogador, neto, sobrinho, irmão e, às vezes, fazem escolha 
determinante para provocarem a má formação técnica desses jogadores. É muito mais fácil eu 
evidenciar as qualidades do jogador do que corrigir os defeitos dos jogadores. E isso, se você 
tem vinte anos, é uma coisa, mas se você tem doze e está começando o jogo é outra. Então, 
quando eu comecei a jogar, por exemplo, foram me ensinados os primeiros fundamentos do 
jogo: não a fazer cestas, eles falavam só faz cestas, só chuta, só chuta, mas eu sabia todos os 
fundamentos. Hoje em dia pega um cara que vai ficar com dois e quinze de altura no futuro e 
eles vão ensinar o cara a ficar perto da cesta, mas hoje em dia o valor e 2,15m é muito relativo, 
porque hoje em dia o que vale no basquete é força e velocidade, não adianta eu ter 2,15 se 
não consigo chegar no contra-ataque. Alguém chega primeiro, o de 2,08 chega, se o cara de 
2,08 dá a volta em mim, eu aprendi a ficar dentro da cesta, mas o cara não deixa, não aprendi 
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a chutar de fora, não aprendi a arremessar, porque se eu aprender arremessar, vou para fora, 
volto para dentro, vou para lá, venho para cá. Então o que acontece é isso, o ter alguma coisa 
é mais importante que ser alguma coisa e isso influencia toda uma série de fatores que vão 
determinar se aquele vai ser um bom jogador ou não. É claro que nós vamos ter sempre o fora 
de série, que vai surgir de vez em quando, que vai passar com facilidade por essas fases aí, 
mas se a gente está pensando no esporte como uma coisa social nós temos que entender que 
ensinar esses valores é muito mai importante do que vitória e hoje, no basquete, numa só base 
é mais importante ganhar do que insistir. 
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Entrevista concedida por Marcel de Sousa em 18/07/2007 
 
1. A princípio, gostaria que você fizesse uma caracterização do basquete europeu: como é 
formatado e como é jogado? 
R: Começa assim, começa que, quem decide os destinos do basquete nos países europeus 
são os clubes. São os clubes que detêm o direito de transmissão de televisão, de publicidade. 
Eles criaram a liga dos clubes na Espanha, temos a ACB, que, deixa eu ver o que significa: 
Associação de Clubes de Basquetebol. Na Itália nós temos duas ligas de profissionais, a Lega 
Basket, na época que eu joguei a série A1, e a Legadue, que seria a série A2. São duas ligas 
independentes que negociam contratos independentemente com televisão e que só têm o 
acordo de que todo o ano descem duas e sobem duas, descem três e sobem três, descem 
quatro e sobem quatro. A Legadue também tem um acordo com a série B1 italiana que quem 
ganha o primeiro e o segundo também descem duas, sobem duas. Cada ano eles fazem isso. 
E por que eles fazem isso? Porque eles analisam o mercado e eles vêem que, por exemplo, 
nesses 5 anos a tendência do basquete é melhor ter 12 times, então vão subir dois e vão cair 
quatro. Eles diminuem o número e em dois anos eles diminuem no que eles querem, passando 
um certo tempo. Nessas ligas já existe esse tipo de mentalidade, já existe há mais de  30 anos 
eu joguei lá nos anos 80. E já era assim. Então eles têm mais de 50 anos, só 50 anos de liga, e 
eles já vêm com o público, o patrocinador. A busca pelo patrocínio está ficando forte ... 18, 
como parece que tem agora. Então vamos. Descem dois e sobem quatro. Eles fazem assim. 
Na liga espanhola você pode inclusive comprar a vaga. Você cai da série A2. Vamos dizer, da 
primeira divisão para a segunda, e você tem um patrocinador bom, e quem sobe não tem 
patrocinador, então vai lá e compra a vaga. Te dou aí meio milhão de dólares para você fazer o 
seu campeonato e você me dá a vaga. Na Itália já não é muito assim. Consegue-se fazer isso, 
mas é outro caminho. Então é uma coisa que acontece. Como são os donos do time, os donos 
do time são donos da liga, eles vêem sempre o que é melhor para os times e o que é melhor 
para a liga. O presidente da liga geralmente é um cargo pago. 
 
 
2. Um profissional assalariado. 
R: Um profissional que está lá ganhando para dirigir o time geralmente é um cara que já foi 
presidente de time, já está lá no ambiente há muito tempo, ou é um cara que... por exemplo, na 
minha época o cara da Benetton era vice-presidente da liga ou era o presidente da liga ou um 
senador da república era o vice-presidente da liga, tudo caras assim, influentes, que na hora da 
negociação de contratos com a televisão, negociação de leis, eles são influentes porque o 
basquete é realmente o segundo esporte lá nesses países, ele só perde para o futebol. O vôlei, 
por exemplo, é jogado em ginásio que não tem lado de arquibancada, é assim, o lado do banco 
reserva é uma parede. 
 
3. Tipo o ginásio do Pinheiros? 
R: Isso, daquele jeito, e tem aquela arquibancada. É difícil ter um ginásio de vôlei com bastante 
público, e o vôlei já é desenvolvido lá na Itália, mas o basquete é uma estrutura feita para dar 
lucro. Quando eu jogava nos anos 80 em Bolonha era um ginásio para 5 mil pessoas que tinha 
dois times, sempre teve dois times. O time da Fortetudo e o time da Virtus, dois times muito 
tradicionais. O cara comprava ingresso pro jogo, para os jogos em casa. Há 20 anos que ele 
tinha, tava lotado, você não conseguia renovar o público porque quando abria dava preferência 
para quem já tinha, que comprava as 15 partidas, o cara já comprava tudo, e quando tinha para 
o play-off também abria para pra eles, também comprava tudo. Então você não conseguia 
entrar naquilo lá. O cara já tinha há 10 anos aquela cadeira, aquela cadeira número 52 já era 
dele. Então eles fizeram um ginásio para 10 mil pessoas que é a mesma coisa, já está lotado.  
Então o cara já sabe que o jogo hoje são dezoito times e ele vai fazer dezessete jogos em 
casa, o dinheiro já entrou para eles. Aí entra o dinheiro da televisão para ele, aí entra o dinheiro 
do patrocinador para ele, então ele sai e consegue fazer time. A infra-estrutura que o pessoal 
tem, eles têm patrocinador de material, patrocinador de eventos, ele fazem uma roda de coisas 
para aquela marca entrar que é uma outra tendência, o dono do patrocínio que é o dono do 
time. Então, lá na Itália, que eu sou mais acostumado, nós temos a Benetton Treviso. Que é lá 
de Treviso, a Benetton é dona do time.  É perto de onde eu jogava, tinha uma [...] chamava 
Escavoline, era uma fabrica de cozinhas, cozinhas módulos, essa empresa era a dona do time. 
  
4. Quando muda o patrocinador muda o dono do time? 
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R: Exato. Ele compra, entra. Se sai um fulano, entra outro cara que tem dinheiro. É difícil ter o 
cara que seja dono do time e arranjar o patrocínio. A tendência é o cara já usar a marca dele. 
Ele vai patrocinar, dá lá dois milhões de dólares no time, ele vai querer gerenciar aquilo lá. Já 
na Espanha é um pouco diferente porque tem o conceito de clubes. 
 
 
5. Como no Brasil? 
R: Não. Não é como no Brasil. 
 
6. Parecido? 
R: É uma copia pálida porque, por exemplo, o Real Madri e o Barcelona, eles são potências 
esportivas e vivem não só do dinheiro dos sócios, mais também de patrocínios. Quem não quer 
patrocinar o Real Madri? O Real Madri é como se fosse o Corinthians, o Barcelona é como se 
fosse o São Paulo. Em matéria de estádio, o do Barcelona e do Real Madri são quase iguais ao 
do Morumbi. E eles têm todo aquele rendimento mensal do clube e os sócios ainda que pagam, 
que vão lá. Eles gerenciam o clube de uma maneira empresarial que tem condições de ter toda 
aquela coisa em todos os esportes. O Real Madri a gente conhece no futebol aqui no Brasil, 
mas o Real Madri e o Barcelona, para dizer dois times, eles são mais, eles têm time de 
basquete, time de vôlei, time de handebol, time de futebol soçaite, time de hóquei na grama, 
time de hóquei no gelo, time de hóquei de patins, eles têm time de tudo. E eles pagam tudo. E 
entram nessa liga de clubes também. Então é bem diferente do que é, por exemplo, aqui no 
Brasil. Aqui no Brasil os clubes não têm força nenhuma. Por que eles não têm força nenhuma? 
Porque eles não elegem quem vai gerir os recursos. O presidente aqui é confederativo, o 
sistema por constituição. Tem o presidente da Confederação de Basquete, tem o presidente da 
confederação do esporte que congrega as federações que, por sua vez, congrega os clubes, 
que por sua vez elegem os presidentes, que elegem o cara. Então, o que acontece? O 
presidente da confederação do esporte é eleito por 27 caras. É muito fácil controlar 27 caras, 
fazer política com 27 caras. Pros caras elegerem um presidente. Na Itália não tem isso, tem a 
Federação Italiana de Basquete, mais ela é à parte, ela administra os campeonatos da série B 
para baixo, administra a seleção do país, a seleção nacional. Administra os juízes, mas ela não 
administra os clubes.  
 
7. E as categorias de base? 
R: As categorias de base é outra coisa. As competições são oficiosas. Tem só o campeonato 
juvenil. Na Itália, o campeonato que conta lá para categoria de base é só juvenil. Assim como 
na Iugoslávia, nas outras, é só para educar, para formar. Então eles jogam tipo um amistoso 
oficial. Não tem campeonato nacional ou estadual cadete, mini, mirim, que os pais ficam 
querendo bater um no outro porque o filho tinha que jogar e que o dele não jogou. Porque na 
verdade é isso. Porque no campeonato mini, que eu já fui técnico, o pai quer que o filho jogue o 
que ele não jogou. E é muito difícil um cara desses jogar. Então eu ouço história que não tinha 
essa figura e mesmo as histórias dos bancos. Do Mauri, do Oscar, do Paulinho Vilas Boas, não 
tinha essa figura do cara que é o que acontece. E lá também não tem. Outra coisa, eles 
obrigam os técnicos a fazer curso, enquanto que aqui o cara só precisa ser professor de 
educação física. Eu pergunto para você; o que um professor de educação física aprende de 
basquete na escola de educação física? Novamente, o que você pode ensinar para uma turma 
de 100? Jogam 100 alunos em seis meses. Antigamente ainda existia basquete 1, 2, 3, que era 
quando eu ainda vivia educação física. Eram 3 anos. Tinha basquete 1, basquete 2, basquete 3 
e   você ainda fazia um tipo curso técnico. Hoje tem basquete 1, no máximo 2. Se mapeou uma 
turma de 100, te dão a bola e você vai lá ensinar os caras o que... esses caras que estão 
autorizados a ser técnicos de basquete. Eu, por exemplo, não estou, tive que fazer curso, eu 
que joguei 35 anos de basquete, fui para esses lugares jogar, e estudei mais que todo mundo 
basquete, fora de coisas internet, fiz curso de técnico italiano. Eu fiz no período lá do Pinheiros, 
eu não posso ser técnico no Brasil se eu não fizer o curso do CREF. E o curso do CREF foi 
feito para quebrar o galho dessa turma que tava, hoje em dia não tem mais esse curso do 
CREF.  Tem que ser o curso técnico de comissionado, provisionado chama isso, que você tem 
que ter. Eu tenho o número de CREF, eu fiz o curso, mas eu, se teoricamente tivesse que ser 
técnico hoje, precisaria fazer o CREF. Nem dá, o rendimento do jogo como é que ensina o 
basquete para se divertir porque o basquete competitivo você tem que ensinar e compete. 
Então para você ser técnico, eu, por exemplo, não posso ser técnico da liga Itália porque eu 
tenho que ter o curso de 4 anos e eu fiz um só. Eu posso ser assistente técnico. 
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8. Os técnicos têm níveis, nível A, nível B? 
R: Você tem que ter 4 anos para se formar técnico de série A, entendeu? Então, no 1º ano que 
eu fiz eu já posso ser técnico da série C e ser assistente técnico da série A, no 2º ano pode ser 
técnico da série B, no 3º ano também, e só no 4º ano que você poderá tirar a carteirinha de 
técnico para a série A. 
 
9. Esses times da série A, eles têm times avaliatórios nas outras séries? 
R: Na Espanha tem, mas na Itália não, na Itália é mais profissional, lá você investe no seu. 
Você não investe nos outros clubes. Na Espanha tem, o cara põe o cara na série A, na série B, 
são os clubes satélites que eles chamam. Na Itália não. 
 
10. E quantas séries têm na Itália e na Espanha? 
R: Ah!, acho que vai até a série Z. Na Espanha eu não sei muito, mas na Itália é assim, tem a 
Legabasquet que é um, a Legadue que é a dois, a série B, a série B1 e a série B2, a série C1, 
a série C2 e a série C3, a série D1, a série D2, a série D3 e a série D4. 
 
11. E são todos profissionais? 
R: Todos profissionais, é claro que um cara da D4 vai ganhar mil euros por mês.  
 
12. E outra coisa, tanto na Itália como na Espanha os clubes têm poder de decisão, por 
exemplo, se eles querem mudar uma regra? 
R: Não. Você tem de respeitar as regras do jogo. 
 
12. Não, regra não. Outra coisa qualquer que seja, esse negócio de ascensos e descensos? 
R: Eles mudam. 
 
13. Eles reúnem e é votado. 
R: É. É assim.  
 
14. Tudo votado. Então vamos fazer isso: todo mundo vota? 
R: Tem determinações que só o comitê da liga tem autonomia para fazer, por exemplo: vamos 
gerenciar um contrato da televisão, nós estamos falando de coisas de quase um bilhão de 
dólares, isso quem decide é aquele comitê escolhido pelos clubes. 
 
15. Eles dão autonomia para o comitê? 
R: É, dão, agora vamos mudar o ascenso e o descenso, daí você tem que entrar na reunião do 
clube, na estatística.  
 
16. Mas também acontece no ascenso e descenso dos clubes? 
R: Eles dividem a cota. Quando tem outra coisa que eu acho que é excepcional, quando você 
tem um patrocinador, aquela figura que paga, é um cara que faz, ele tem uma firma, por 
exemplo, meu presidente tinha uma fábrica de móveis de piscina e fábrica de coifa. Já até 
morreu. No início não era interessante para ele colocar essa firma como patrocinadora, porque 
o patrocinador tem que pagar uma taxa para o clube, para a liga de clubes, tem que pagar uma 
taxa, porque eu vou patrocinar, meu nome vai estár na liga, eu pago uma taxa, não é uma taxa 
excepcional, mas tem que pagar coisa que na época era uns 50 mil dólares. 
 
17. No ano. 
R: É, no ano. Então já to pagando tudo mesmo, então não quero que meu nome seja visto. 
 
18. Então ele não colocou o nome dele? 
R: Não colocava o nome dele, mas depois que eu sai de lá eu vi que ele botou uns dois anos o 
nome. Então ele não precisava, ele gostava mesmo do basquete, ele gastava uns 200 mil 
dólares por mês e imagine quanto ele não ganhava. 
 
19. E se colocar o nome tem que pagar [...], mas o clube, mesmo com esse nome, tem que 
pagar? 
R: Não, tem a taxa do clube, mas é pequena. O que mantêm a liga, é a própria liga. Você pode 
investir em patrocínio da liga. Eu quero patrocinar o serviço de estatística da liga, vai para todo 
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o lugar, aí você patrocina, entendeu? Eu vou fornecer computador para a liga. Eles vivem disso 
aí, é uma entidade como a NBA. 
 
20. Então não é uma entidade que tem fins lucrativos? 
R: Não, nem pode, não existe isso. 
 
21. E o corpo gerenciador é profissional? 
R: Claro, o cara ganha pra fazer aquilo, entendeu, é uma diferença. 
 
22. Mas tem que prestar contas? 
R: Quando o cara ganha pra fazer aquilo, ele tem que ser bem eficiente para fazer aquilo, 
porque se não ele sai daquele lugar, porque está gerenciando uma puta grana. Foi o que a 
NLB teve a chance, a NLB teve essa chance, e isso pode ser feito no Brasil, que na NLB só 
inflacionou o número de adeptos por algum tempo, já havia 60 “negos”. 
 
23. Havia 60 “negos”, mas nem todos participaram? 
R: Se os clubes que estavam participando... a história de todas as ligas foi assim: num certo 
momento os clubes se revoltaram contra aquelas decisões que lhe eram impostas, e falaram: 
“espera aí, a razão do espetáculo somos nós, quem gasta dinheiro somos nós, por que você 
está querendo negociar para nós a televisão e não vamos ganhar nada com isso?” 
 
24. Foi o que aconteceu no futebol! 
R: Mais ou menos. Porque o clube dos 13 não tem os times, eles fizeram uma sociedade que o 
clube dos 13 eram aqueles, não tinha descenso aí. Então não é assim lá. Lá tinha a liga dos 
clubes, se o cara não esta na série A1 ele vai para a liga 2, sai e entra o cara. 
 
25. Mas olha, a liga primeira ...  
R: A Ligabasquet. 
 
26. A Ligabasquet então é um grupo de times, o cara saiu vai para a 2 e ele vai fazer parte de 
outro grupo? 
R: Sai daquele e entra no outro, tem que entrar. Na Itália tem outra também, o cara que é da 
liga 1 ou da liga 2, da Legabasquet e da Legadue,  ele tem que ter uma financeira, ele tem que 
mostrar que tem recurso pra fazer um time, ele tem que ter garantia de crédito que ele vai 
pagar os jogadores.  Se ele não demonstrar isso antes do campeonato ele não participa, se ele 
não demonstrar que o clube dele gasta um milhão, e ele tem um milhão pra pagar , ele não 
entra. É uma sociedade financeira. Se não der garantia... a primeira coisa que o cara tem que 
fazer quando ele sobe é mostrar as garantias dele, então tem esse contrato de patrocínio aqui, 
eu tenho a minha firma que dá isso aqui, eu tenho ação no mercado que vale tanto. 
 
27. Então aquele negócio aqui no Brasil, de mostrar que eles estão lavando dinheiro, eles não 
tem como provar, bem que podiam ter, porque se não como que ele vai provar, se é lavagem 
de dinheiro? 
R: Eu não sei, esse negócio de lavagem de dinheiro eu não sei o que dizer como poderia 
funcionar. Mas o que acontece, se a sociedade é sua, se a liga dos clubes é sua, por que você 
vai lavar dinheiro? Se é uma coisa sua, se o bem de todos é o seu bem também. Porque o que 
acontece aqui não é assim só quando os clubes se reúnem, não é o bem dos clubes, é o bem 
de outra entidade, não tem pra que lavar dinheiro. Então não sei como é que acontece, fica 
uma coisa meio de paternalismo. Lá, não. Lá é uma coisa empresarial, é meu. Essa liga é 
minha também.   
 
 
28. É isso que o Oscar pregou na entrevista que ele deu pra mim. A liga é deles. 
R: Eles tiveram impressão que o Oscar iria fazer essa liga e queria dar um milhão de reais para 
cada um. Faz o time aí. Cadê meu dinheiro? Eu faço um monte de times aqui.  Quando eles 
fizeram a primeira reunião tinha um monte de clubes. Mais não foi abrindo, não. “Também 
quero, também vou”, aí que saiu a confusão.  
 
29. O que deu errado exatamente? 
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R: Eu acho que é por que tinha muita gente na Nossa Liga, mas mesmo ela foi à quadra e foi 
disputada. 
 
30. Outra coisa que se falou foi do nível técnico, não? 
R: É, quando a gente jogava na Seleção a gente sabia que nós éramos em 12, nós éramos em 
10, na verdade, mas nós sabíamos que uns 20 podiam entrar na vaga daqueles 2 na época. 
Continua assim, Rolando, quem... como é que fala... o material humano nosso continua 
limitado. 
 
31. Mas por que está limitado? Por causa da massificação do esporte? 
R: Não. Por causa do treino. A gente não queria cair no negócio técnico, por causa de treino, 
porque não se treina, faz muito tempo que a gente não treina. 
 
32. Mas isso não é questão do técnico. É questão da cabeça do jogador! 
R: Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha... se a cabeça do jogador era assim, por que 
você virou jogador? 
 
33. Mas eu treinava! 
R: Treinava, eu lembro! Eu lembro o que precisa fazer pra poder treinar! Mas tinha cara que 
puxava, porque se eu relaxasse ou o Oscar relaxasse, ia ser um relaxo igual é hoje. A 
informação é à base da liderança.  
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Entrevista concedida por Marcos Caruso em 12/05/2007 
 
1. Qual é o seu nome? 
R: Marcos Caruso 
 
2. Como você descreveria seu cargo e função? 
R: Já faz quatro ou cinco anos que eu represento os negócios da NBA no Brasil e na Argentina. 
Tenho uma empresa própria e tenho um contrato com a NBA onde eu represento os negócios 
deles nestes dois países. 
 
3. E qual o nome da empresa? 
R: One Sports 
 
4. Em sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem o público a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Eu acho que uma das vantagens que o basquete tem em relação a outros esportes é que 
em alguns casos, na grande maioria dos casos, o resultado é definido no final da partida. Isto 
torna o esporte atraente até o final dele, né? E é um dos poucos esportes que ainda mantém a 
tradição de um overtime. O vôlei já fez uma alternativa de reduzir-se essa expectativa de [...] 
nos últimos minutos, criando o ponto corrido até 25, e o basquete ainda tem aquela estratégia 
de nos últimos minutos, em alguns casos, decidir a partida. Acho que essa é uma das coisas 
que mais atraem no basquete. Outro aspecto positivo é que ele é um esporte que tem vários 
pontos ao longo da partida, diferente do futebol, que você pode terminar a partida empatada e 
não ver gol nenhum, que é o que todo mundo vai buscar ver, boas jogadas e tal, mas o gol é 
aquilo que define quem ganha e quem perde. Outro aspecto que eu acho legal no basquete é 
que não tem empate, sempre um time vai ganhar. Então, como esporte, a plástica dele é muito 
bonita também, né, principalmente no basquete masculino. Hoje, numa partida de basquete, 
além dos pontos você tem uma série de jogadas que são de efeito, uma enterrada, que mostra 
a garra de um time, a vontade de reverter um resultado, enfim, a superação de um jogador, 
acho que tudo isso tem, e tem pequenos lances ao longo de um jogo que em outros esportes 
não tem. O atletismo por exemplo, é uma constante, o vôlei tem uma cortada ou outra, mas o 
basquete tem umas nuances que o tornam mais atraente. 
 
5. Você falou de não poder empatar. Você acha que a NBA, o basquete é um reflexo da cultura 
americana? 
R: Com certeza. Você vê que o americano tenta adaptar alguns esportes pra que reflitam 
justamente essa vontade que eles têm de ver um campeão, quer dizer, americano não tem 
esta história de empatar, alguém tem que sair campeão e tem estratégia de defesa, estratégia 
de ataque, é, todos os esportes têm essa nuance, o basquete também tem, você vê que o time 
de basquete tem o técnico, tem vários técnicos assistentes, é importante a necessidade de 
estar buscando formas de poder superar um momento difícil da partida, se o outro time 
mostrou uma estratégia diferente. O fato de você ter tempo ao longo do jogo, coisa que o 
futebol não tem. Uma época decidiu-se que o futebol iria ter um tempo no meio do jogo, né, 
esfriava o jogo, não tinha muito resultado imediato, então você trocar jogador, parar o jogo e 
chamar o jogador para definir uma estratégia, isso anima bastante, pode mudar o resultado do 
jogo de uma hora para a outra. Isso realmente é o reflexo da cultura americana.  
 
6. Você trabalha diretamente com a NBA, a NBA tem algum plano de entrada no Brasil e na 
Argentina? 
R: Ela tem um projeto estratégico. A NBA define no mundo inteiro quais são os países 
prioritários, os países que ela dá um andamento estratégico moderado, e o Brasil é tido como 
um dos países, não chega a ser uma China, não chega a ser uma Índia, mas é um país que, 
dentro da América Latina, digamos assim, junto com o México, é bastante significativo. O Brasil 
tem cinco jogadores na NBA, a Argentina também tem cinco jogadores, já o México tem um, 
então ela tem dado uma atenção. Ela já está no Brasil. Hoje nós temos seis jogos ao vivo 
transmitidos por semana, todos diferentes um do outro, dois na globoesporte.com que é a 
primeira iniciativa mundial que a NBA tem transmissão de jogos via internet no mundo, né, [...] 
se transmite jogo ao vivo pela internet e as outras partidas são na ESPN internacional, que é 
um acordo mundial, que são os que sempre se viu, e terceiro é na TV Esporte Interativo, que 
transmite em UHF e que começou recentemente. Então são seis jogos ao vivo, um diferente do 
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outro. Além disso, essa plataforma, digamos assim, de atividades que a NBA tem no Brasil, 
além de venda de direitos, que eu acabei de dizer, para a televisão e para a internet, você tem 
o próprio site da NBA, que hoje ela tem, em português e com tradução, agora faz uns quatro, 
cinco meses a gente colocou o pessoal dedicado mais constantemente a traduzir alguns 
sistemas que existem na NBA pro português. Além disso, a gente faz atividades ligadas não só 
para quem joga basquete, mas pra quem simpatiza com o basquete. Pelo quarto ano vamos 
realizar um evento chamado NBA madness, madness de loucura, é um parque temático de 
cinco mil metros quadrados onde metade dele são competições que chamamos de vinte e um, 
ou três contra três como chama lá, a outra metade tem palco, música ... temos uma jaula onde 
faz o um contra um, ... , principalmente porque no Brasil a gente posicionou a marca nem tanto 
quanto basquete puro e simples, mas como mais uma questão de compostura de (...) ligado ao 
que vem crescente no Brasil que é a cultura urbana. Então a gente associa isso aos ícones 
dessa cultura que é o hip hop, o grafite, a música, o DJ, então nesse evento a gente tem palco, 
tem manifestações de MV’s, DJ’s, grupos musicais, enfim é um grande parque temático que 
também, obviamente, tem competições de três contra três. 
 
7. Neste ano, aonde vai ser realizado? 
R: Este ano ainda estamos buscando um lugar. Vai ser em setembro em São Paulo. Estamos 
tentando viabilizar ainda para o Rio de Janeiro. Seria pela primeira vez, São Paulo garantido, 
Rio de Janeiro provavelmente, dois eventos. Um após o outro, o mesmo evento em duas 
cidades. 
 
8. Existem outros eventos com aparições públicas de atletas aqui no Brasil, atletas brasileiros? 
R: Tem um segundo evento que vai acontecer este ano que faz parte do que a NBA chama de 
“NBA cares”, que é um projeto social no mundo todo. Chama “Basquete sem fronteiras”, 
“Basketball without borders”. Esse ano vai acontecer no Brasil, Europa, Ásia, África do Sul. A 
gente seleciona junto com a FIBA, no Brasil é a CBB, cinqüenta atletas de toda América Latina. 
Isso acontece em outros camps – né, que se chama camp – e junto com esses cinqüenta 
atletas a gente traz cinco ou seis jogadores da NBA, profissionais brasileiros, obviamente, 
cinco ou seis técnicos e técnicos assistentes e um [...] da NBA gigante. São cinco dias em que 
esses jogadores têm clínicas de basquete durante metade do dia e a outra metade do dia eles 
têm palestras sobre como cuidar da saúde, como cuidar das finanças, eles têm palestras sobre 
proteção contra aids, como cuidar da gravidez precoce, porque são jovens com um futuro 
potencial. Em paralelo a esses (...) a gente faz atividades sociais. Tem um projeto que se 
chama “Legacy”, “Deixa um Legado”, que indica instituições de caridade para fazermos 
doações de computador, de biblioteca, e esses jogadores fazem isso, fazem inscrições, fazem 
visitas a hospitais, o ano retrasado foi feito na Argentina e nós levamos alguns jogadores para 
a cidade do Ginóbili, a gente visitou hospitais, enfim foi muito interessante. Então (...) tem 
sempre ligado a um projeto. Por falar nisso, os atletas tem outros patrocinadores, né. As 
roupas dos brasileiros são patrocinadas pela Adidas e a Adidas também vai realizar um camp, 
então ela leva os jogadores também para suas atividades sociais. 
 
9. Você falou dos patrocinadores, a NBA tem patrocinadores no Brasil que a ajudam a 
desenvolver esses projetos? 
R: A NBA tem patrocinadores globais que são, é assim, não vou conseguir lembrar de todos, 
mas é assim. Tem Sprite, Gatorade, Nike, Adidas, Lenovo, que são patrocinadores. Tem a 
EASports, Eletronic Arts Sports, são inúmeros, né. McDonald’s. Eles ajudam, são os primeiros 
que a gente contata para saber se eles tem interesse num projeto que a gente está fazendo no 
Brasil. Com a afirmação deles a gente segue com o projeto e se eles não tiverem interesse a 
gente vai buscar novos patrocinadores. Aí vamos para a telefonia, vamos para outros que aqui 
no Brasil está forte, enfim vamos para a área de saúde, fabricante de celular, enfim, tem sim, 
tem patrocinadores e eles têm apoiado bastante. A gente fez esse evento que eu falei agora 
que é o madness e nas duas primeiras edições teve a Gatorade, na edição última foi o 
McDonalds e nessa edição agora deste ano vai ser a Sprite. Enfim, são fortes apoiadores. 
 
10. Então são vários segmentos da economia, não é só artigos esportivos? 
R: Não de forma nenhuma, você pega uma, a própria Sprite. A Nba tem um dos maiores 
acordos mundiais é com a Sprite nos Estados Unidos e em todo o mundo. Tanto é que o 
evento aqui vai ser com a Sprite. Ela está fazendo uma campanha agora que chama as coisas 
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como são, que é uma campanha interessante de televisão, e a gente vai buscar dentro do 
madness algumas situações em que se pode aplicar esse conceito. 
 
11. Você tem uma idéia de quanto a NBA movimentou internacionalmente em termos 
financeiros? 
R: Os proprietários da NBA são trinta, né, são os donos dos trinta times, digamos que são trinta 
times, esses seriam [...] os donos da empresa, obviamente ela tem um grupo gestor que é o 
pessoal que tem escritório em Nova Iorque, que é a quem eu me reporto. A NBA é uma 
empresa de capital fechado, ela não publica, ela não tem a necessidade de publicar o balanço 
dela, então eu não tenho acesso a faturamento. Eu sei que o principal negócio da NBA seria a 
venda de direitos para a televisão, que é aquele que mais gera lucro, depois tem licenciamento, 
jogos, enfim, mas acho que esse é o principal. 
 
12. No Brasil, você não tem idéia? 
R: Não, eu não posso falar. 
 
13. Como você descreveria a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: Bom, nos Estados Unidos a NBA tem várias áreas de acordo com o próprio business dela, 
então, como eu falei, isso reflete internacionalmente também, então ela tem a área de mídia, 
que seria a televisão e também internet, tem a área de licenciamento, a área de eventos, ela 
tem uma produtora própria, porque ela é uma empresa de direitos, na realidade ele tem o 
conteúdo dela e explora esse conteúdo da melhor forma possível e, obviamente, o próprio 
negócio em si que é o basquete. Tem o pessoal que cuida da parte técnica do basquete, tem o 
pessoal que cuida dos seus acionistas, que são os trinta donos, e cada desses trinta cuida do 
seu negócio que é o seu time. Então ele cuida do estádio, da bilheteria, vender ingressos para 
o ano inteiro ou individuais, tem licenciamento da própria marca, então eles tem que cuidar do 
seu, do marketing daquele time de basquete que está naquela cidade, e esses trinta quem 
cuida é a própria NBA. Existe um acordo entre esses trinta donos em que a NBA estabelece – 
em comum acordo, evidentemente com os trinta proprietários – certas regras que eles tem que 
seguir. Exemplo: você tem aí um limite que o Miami Heat pode vender a própria marca, o 
marketing do Miami Heat não pode passar desse limite, você nunca vai ver uma loja do Miami 
Heat  em Nova Iorque, que lá é território de outro time. Fora esses limites, quem comercializa 
os produtos do Miami Heat é a NBA. Isso vale não só para dentro dos Estados Unidos como 
para fora dos Estados Unidos, principalmente. Existem regras em que a NBA por exemplo, eu 
não posso estar fomentando um time, eu tenho que fomentar no mínimo de cinco a seis times. 
Eu vou fazer uma, um material publicitário, para usar a imagem de um jogador, eu tenho que 
respeitar certas regras, eu não posso colocar dois do mesmo time, eu tenho que colocar pelo 
menos de sete, oito times diferentes para poder justamente equilibrar isso e assim vai, tem 
uma série de, por exemplo, a gente faz licenciamento de, digamos que você está fazendo 
licenciamento de cadernos, e você vai colocar no caderno marcas da NBA e você paga um 
certo valor, digamos que seria mais dez por cento, só para dar um exemplo, de valor bruto. Se 
você  quiser colocar a imagem de um jogador aí de dez, vamos supor, passa para doze, treze, 
que seja, essa diferença vai para a associação dos jogadores de basquete da NBA, e é dividido 
de forma equilibrada para todos. Por que? O Shaquile O’neal é o que é porque tem o John 
Smith que joga lá no Utah Jazz contra o Shaquile O’neal. Então o John Smith é tão importante 
quanto o Shaquile O’neal. Se não tivesse o John Smith o Shaquile O’neal não seria o que é, 
[...] e assim tem uma série de regras, isso que é, respondendo sua pergunta, essa divisão 
reflete não só nos times, direito de televisão, bilheteria, a própria arena, licenciamento duma 
NBA e isso vai para o mundo todo. Tem casos ocasionais que você faz, organiza um jogo de 
basquete fora dos Estados Unidos, por exemplo, um jogo de pré temporada, aí tem todo um 
time que vai cuidar, primeiro em se viabilizando financeiramente, vai ter um time que vai cuidar 
dos jogadores, um grupo de gente que vai cuidar da arena ou da segurança, porque esse é o 
principal asset, o principal valor, valor que a NBA tem que são os seus jogadores e sua marca. 
 
14. Como os times se mantêm, como eles ganham dinheiro? É só com venda de ingresso? 
R: Bom, é assim, se você analisar um PNL de um time, eu acho que a principal receita dele, 
televisão não é que não é ele que negocia, daí é a própria liga, né, então os times se mantêm 
com o próprio jogo, então é a venda de ingressos, licenciamento... 
 
15. Os direitos do time, da televisão, é dividido, vendas de camisetas, essas coisas? 
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R: Isso eu não sei, não sei dizer. Provavelmente. Eu não sei se eles dividem, se passa pros 
times, sendo os times proprietários eles têm o resultado no que, no que a NBA deu resultado 
como um todo, então a soma dos negócios todos, não só de televisão, licenciamento, jogos 
fora do país, isso tudo é feito. A NBA é uma empresa, não é capital aberto, mas no final do ano 
tem um resultado, o ano oficial e daí decide se ela volta pro time se reverte no negócio como 
qualquer outro negócio. 
 
16. E no Brasil, você falou de licenciamento, você sabe quais as empresas licenciadas? 
R: A gente tem hoje quase dezenove, não praticamente dezenove linhas de licenciamento 
presentes em dois mil e quinhentos pontos de venda, então, porque a gente segmenta assim, 
dentro de quadra e fora de quadra. O que é dentro de quadra? É a roupa que o [...] usa, a bola, 
é... a meia, o tênis, né. E fora de quadra é volta a escola, é licenciamento de mochila, óculos, 
joguinhos eletrônicos da Eletronic Arts, vídeo da Warner, enfim, e assim vai. E eles são 
realmente os nossos licenciados. Eu tenho a EA Sports, a Warner, tem a Lupo para meias, tem 
uma empresa que como a empresa não é conhecida, que é a GVD, a gente tá importando tênis 
da NBA, vendendo muito bem, lá na terra de vocês, no Sul, super-bem, estamos vendendo 
agora tênis para garoto, para criança de seus sete, oito anos, vende super-bem também, enfim, 
como a gente desenha a marca como uma postura mais de rua também isso norteia o desenho 
das camisetas, dos shorts, das blusas, agasalhos que a gente faz pro pessoal não só jogar, 
mas ir para a balada, ir pro cursinho, ir pra faculdade, enfim. 
 
17. Em sua opinião, quais são as principais diferenças do basquetebol brasileiro e da NBA em 
termos organizacionais e estruturais? 
R: Pois é, a NBA, como ela visa lucro, é uma empresa. Então ela está focada e tem trinta 
donos, essa é a grande diferença. Eu tenho que me reportar a trinta donos, e esses donos 
também têm o modelo parecido com o da NBA, eles têm arena para vender, tem ingresso para 
vender, ele tem... compra e vende jogadores, não é verdade? É um business, o cara comprou 
o Nenê, por exemplo, pagou sessenta milhões por seis anos, que essa é a informação que eu li 
na imprensa, e o Nenê tem que render, e assim por diante, assim como o Leandrinho, e ele 
pode vender esse jogador para alguém, é como no futebol, é um processo de compra e venda, 
ele tem que fomentar a presença de público no estádio, tem que fomentar cada vez mais a 
média de público presente, várias pessoas têm que assistir o jogo na televisão, então é 
encarado como negócio mesmo, então ele tem que gerar recursos, ele fomenta jogos fora do 
país, para que o basquete, que é um esporte fácil, seja visto em mais lugares, para que tenha 
mais crianças interessadas em jogar basquete para ter o sonho de um dia ir para a liga, né. E o 
basquete brasileiro, ele é mais, eu acho que é mais voltado para o esporte em si, então a 
organização dos campeonatos fomenta para que as crianças participem, organizando torneios 
com os clubes, tem todo um sistema de federação em cada estado, então cada federação tem 
o interesse em fomentar o basquete, ou seja, o negócio basquete existe, mas ele não é tão 
forte como é um negócio, como a NBA, óbvio. Eu acho que a NBA, olha eu participei uma vez 
de uma reunião técnica, foi a única que eu assisti na vida em Nova Iorque, durou duas horas. 
Por duas horas o pessoal ficou analisando, quando eles diminuíram o tempo que você pega a 
bola no garrafão e ultrapassa o meio de campo, diminuíram alguns, um tempinho lá, eu não 
lembro quanto era, fizeram um estudo estatístico gigantesco, o antes e o depois, mas não só 
para ficar jogando números e analisando. No final de reunião se chegou a um consenso, 
buscaram a essência da reunião, porque o foco não é discutir só a área técnica, mas discutir 
qual é o impacto disso no negócio, em função de até um índice de quanto tempo aumentou a 
posse de bola, quanto tempo a televisão ficou mostrando ou então o resultado dos jogos, enfim 
uma série de índices para tirar a conclusão que aquela medida que eles fizeram valeu a pena. 
Então tem o aspecto técnico, mas tem também o business, o negócio, não é uma diferença 
brutal, mas tem um pouco a ver com é.... o licenciamento, o projeto de licenciamento é uma 
empresa a parte que busca fornecedores no mundo inteiro, desenvolve isso em outros países 
também, tem um cuidado com a marca fantástico. É como se, por exemplo, a FIFA vende-se a 
marca FIFA, tivesse camiseta FIFA, tênis FIFA, é o que faz a NBA. 
 
18. Em sua opinião em quais aspectos o basquetebol brasileiro se aproxima da NBA? 
R: Olha que tem muito a ver. Os dois buscam evidentemente ter interessados em assistir a 
jogar basquete, então a NBA, levando os jogos para fora do país, tenta fazer com que mais 
garotos se interessem em jogar basquete, então esse é o basquete sem fronteiras. Você pega 
cinqüenta moleques da América Latina e bota eles em contato com jogadores profissionais e 
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técnicos e faz pelo menos durante uma semana clínicas de basquete o ritmo que eles fazem 
nos Estados Unidos pro cara ver, se eu tiver que encarar, qual é o meu ritmo de vida que eu 
vou para lá., e a gente põe isso na mídia, e obviamente vai ter mais crianças que vão assistir, 
vão querer um dia ser um desses cinqüenta que vão ser um dos que estão lá na NBA. A 
mesma coisa faz a CBB e outras confederações do mundo todo. Ela fomenta a prática do 
basquete fazendo com que os jogos sejam vistos pela televisão, que os clubes cada vez mais 
tenham garotos que saibam jogar basquete, enfim eu acho que tem muita similaridade, 
especialmente no aspecto técnico de evolução, de interesse do jogo. 
 
19. Em sua opinião, como a NBA influenciou o basquete mundial e o brasileiro? 
R: Veja, é o que, mas a NBA está levando os jogadores da NBA e de outros lugares porque ela 
tem interesse em vir aqui. Isso não existe. Porque quem vem buscar os jogadores são os times 
e os times têm interesse no seu time. Ele nunca vai vir, alguém do Denver Nuggets, aqui no 
Brasil contratar o Nenê porque alguém da NBA falou para pegar um jogador brasileiro porque é 
legal a gente ter, tá entrando no Brasil, não tem o menor interesse. O dono do Nuggets vai 
querer que o time dele ganhe para valorizar o time, valorizar o jogador porque é um negócio. 
Isso é uma coisa que não acontece aqui, é uma cultura bem americana, lá você compra o time. 
O exemplo mais prático, interessante, é o do Lakers. O Lakers é um time de Minneapolis, 
lakers por causa dos grandes lagos de Minneapolis que é [...] Minneapolis e Saint Paul. Então 
teve um investidor que trouxe o time de Minneapolis para Los Angeles, manteve o nome Lakers 
porque estava ligado aos lagos, mas é Los Angeles Lakers. Imagine você, de Curitiba, levar o 
Atlético Paranaense para Salvador porque tem um maluco que foi lá e comprou, montou um 
estádio e gostou. A cultura nossa é diferente da deles. Como um time  formado no Brasil é 
diferente de lá, não é verdade? Então por isso é que existe essa diferença brutal. 
 
20. Você falou que o primeiro objetivo da NBA não é vir para cá por expansão de marketing, 
expansão da NBA, mas ela se aproveita do mercado que tem no Brasil. 
R: Você tem países que não tem jogadores, mas vendem o produto NBA. O fator não é esse, a 
NBA já era conhecida no Brasil, já aparecia jogos no Brasil quando não tinha nenhum jogador 
de NBA nos Estados Unidos. Então a liga, por si só, já tem uma magia própria, e ter jogadores 
ajuda, tem muitos garotos que vão comprar camiseta por causa do Nenê, do Leandrinho, que 
está super-bem agora, do Varejão, logo mais o Baby, o Marquinhos quem sabe no futuro, 
então tem essa molecada que se espelha nesses jogadores, mas não é só isso. Obviamente 
que ajuda muito. Você assistir um jogo e saber que é um brasileiro é lógico, você vê, agora já 
estão mais na expectativa de, dos play-offs, de ter um brasileiro na final, ter um brasileiro que 
seja o primeiro campeão da NBA no mundo, como aconteceu na Argentina com o Ginóbili duas 
vezes. Isso ajuda bastante, mas não é isso que faz a NBA decidir, vou naquele país porque 
agora tem jogador, pelo contrário, aliás aqui aconteceu o contrário. 
 
21. Em sua opinião, qual o motivo de os atletas brasileiros estarem cada vez mais procurando 
ingressar na NBA? 
R: Eu acho que o basquete, não só o da NBA, mas o Europeu, é mais oportunidade que você 
dá aos atletas brasileiros de se dar bem na vida, seguir uma carreira e ter sucesso. Não é só o 
futebol, agora você tem o próprio basquete Europeu. Você lembra que o Varejão antes de ir 
para a NBA, estava em dúvida se ele ficava no Barcelona, porque sinceramente ele estava 
bem no Barcelona. Ele é um cara querido, estava lá e já era um ídolo, já era carismático no 
Barcelona e optou por uma [...] a ir para a NBA. Então a NBA e outros lugares do mundo são 
atraentes pro pessoal. A Grécia tem jogadores que já estão em nível ótimo e vão para lá com 
quinze, dezesseis, tem um garoto, eu estava lendo outro dia, Adonis, já está jogando. A 
Espanha também tem jogadores de idade não tão ... não ainda profissionais que também já 
virou uma alternativa de saída de jogadores. Então eu acho que nessa ótica, assim como o 
vôlei, porque o vôlei no Brasil também está forte no sentido de se seguir uma carreira 
profissional, a natação também cada vez mais, o atletismo, então, a ginástica, existem outras 
alternativas que não fica só no futebol, que era o que acontecia no passado. Então a NBA é 
mais uma oportunidade que o cara tem de se dar bem. 
 
22. Você falou da NBA fazendo no Brasil muitos programas. Você acha que  a NBA vai fazer o 
trabalho de massificar aqui no Brasil o basquete? 
R: Eu acho assim: a intenção nunca foi competir com o futebol, futebol é o esporte um, dois e 
três no país, né, mas quanto mais você puder fazer com que, que o basquete é fácil, né, você 
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bota uma tabela e uma bola, um cara sozinho já se diverte, não é verdade? Então quanto mais 
a gente puder fazer para que o basquete seja mais uma alternativa de lazer para as crianças é 
legal, e para fazer isso nada como você mostrar cada vez mais na televisão, ter mais produtos 
licenciados, trazer jogadores, trazer um jogo para cá, enfim, e agora a gente já vai ter 
condições de ter uma arena importante que é no Rio de Janeiro, climatizada, enfim tem outra 
que já são climatizadas, devagarzinho a gente vai chegando no momento em que é mais fácil 
você ter adeptos, não só jogadores, porque a gente não pega só o moleque alto e nem o 
moleque mais rápido, vem o moleque que é mais baixinho, o mais gordinho. A gente até coloca 
algumas regras, num campeonato que a gente fez recentemente colegial, no máximo na 
quadra era de dois federados, a gente quer que o simpatizante brinque também. E assim 
aumentando a interatividade da NBA de várias formas, televisão, internet, eventos,  facilita no 
futuro você ter pessoas que também se interessam pelo esporte. 
 
23. Tem uma data para ter o jogo?  
R: Olha nós estamos... este ano a gente vai ter um. Sempre estamos consultando 
interessados, tanto o pessoal que patrocine os jogos e também para ajudar a organizar os 
jogos. Eu acho que, no máximo, não sei se em 2008 seria possível, mas até 2010 acho que é 
bem razoável dentro deste horizonte de dois três anos a gente conseguir isso. 
 
24. Tendo em vista o objetivo da minha pesquisa, que é a influencia do basquetebol americano, 
da NBA, no basquetebol brasileiro em termos organizacionais e estruturais sob a visão de 
técnicos, jogadores e dirigentes, você teria alguma informação relevante que gostasse de 
acrescentar? 
R: Eu acho assim, a gente trabalha o basquete não só num nível profissional, que isso já 
existe, então você tem jogos, você tem a internet, você tem acesso, mas quando mais a gente 
puder aumentar essa interatividade, na internet, além de você assistir os jogos, saber o que 
está acontecendo dia-a-dia e fomentando atividades como campeonato e eventos como esse 
onde eu vou e o indivíduo pode ir lá e se divertir, você cada vez mais facilita em compreensão 
e entendimento do que é o basquete, da [...] do que o basquete é, e os ícones que ele tem, os 
adjetivos que ele tem de trabalho em equipe, superação, busca de metas, é... isso cada vez 
que, quanto mais isso for compreendido, mais as pessoas vão devagarzinho, 
homeopaticamente, entendendo e participando, e comprando e adquirindo, assistindo, 
interagindo acho que isso... e cada vez a gente vai descendo mais. A gente faz uma atividade, 
vamos pegando os moleques mais jovens fazendo com que eles se interessem. Hoje a gente 
tem uma faixa aí, a gente pode fazer uma distribuição global, eu diria que vai dos treze aos 
dezessete que são os nossos principais clientes, né, que são os que sabem nome de jogador, 
sabe nome de camisa, sabem tudo, né. E tem os que são pré-adolescentes e os universitários, 
e depois vêm os adultos que tinham mais contato no passado, mas é um pouco mais distante 
no dia de hoje. Então esse é mais ou menos o movimento estratégico que a gente tem que 
fazer, aumentar cada vez mais a interatividade com este público.  
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Entrevista concedida por Oscar Schmidt em 10/05/2007 
 
1. Nome? 
R: Oscar Schimdt, ex-jogador de basquete, ex-assistente técnico de basquete, ex-dono de time 
e ex-presidente da liga. 
 
2. Presidente de qual liga? 
R: Da Nossa Liga de Basquete. 
 
3. Quando foi fundada a Nossa Liga? 
R: Nossa Liga foi fundada dois anos atrás, por volta deste período aqui (data da entrevista: 
10/05/2007), com o objetivo de ser um movimento revolucionário de protesto, contra os 
mandos e desmandos da CBB. 
 
4. Em sua opinião, quais os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Bom, aqui nós vivemos uma situação diferente, que o brasileiro gosta muito de futebol, 
gostava muito de basquete e aprendeu a gostar muito de vôlei, e o basquete passou a ter uma 
participação secundária nesta preferência porque o brasileiro gosta muito de seleção brasileira 
e o vôlei  preencheu um buraco aí, mundial com a Seleção Brasileira, jogando oito meses com 
a Seleção Brasileira, e isso [...] demais com o ego do brasileiro… justamente, eu também sou 
torcedor de seleções brasileiras, e o basquete ficou para trás porque o basquete, nas poucas 
competições que tem com a Seleção Brasileira, só no meio do ano, o basquete não conseguiu 
ter nenhum resultado empolgante e esta é a grande diferença hoje entre basquete e vôlei. A 
imprensa noticia muito vitória, o público quer ver vitória, os patrocinadores querem ver vitória 
para dar retorno para o seu investimento. Então, não ganhando com a Seleção Brasileira, não 
tendo resultados positivos com a Seleção Brasileira, você pode ter o campeonato que você 
quiser, bom, médio ou ruim. Você pode ter os títulos que você quiser de clubes, não vai atrair a 
atenção da mídia. 
 
5. É, eu entrevistei o Marcel, e na Itália é diferente. E lá.... 
R: No Brasil era diferente.  
 
6. Os clubes é que importavam, seleção era outra coisa... 
R: Exato. Seleção podia perder o que quisesse que os ginásios iam continuar lotados. Porque 
é assim ó. No Brasil não, o brasileiro gosta de ver a seleção jogar ou gosta de ver o 
Corinthians, o Flamengo, o Vasco o São Paulo, etc... Vai jogar o Banco Bandeirantes (equipe 
formada por Oscar e Marcel no ano de 1997), vão caga um monte  
pro Banco Bandeirantes. Você vê o campeonato de vôlei também, interno, a maioria dos jogos 
não tem muito público, porque o pessoal não tem identificação com ninguém ou tem uma 
cidade lá no cantinho onde o basquete é a única atração da cidade ou a mais importante da 
cidade ou [...]. 
 
7. Então você acha que o clube é que vai trazer de volta ... 
R: Se a gente tivesse um campeonato com clubes de futebol a gente teria um sucesso 
tremendo, e esse é o meu próximo passo, o meu sonho é montar uma liguinha de clubes de 
futebol, porque é a única maneira que eu vejo no Brasil de ter sucesso de público mídia e  
patrocínio. Ao mesmo tempo o patrocinador tem medo investir, de vestir camisa, é muito 
complexo o que vive, a nossa situação no esporte. Se a gente tiver resultados com a seleção 
brasileira a coisa se acomoda, não mais como antes porque o vôlei ocupou um espaço 
tremendo, então não existe mais terceiro lugar, quarto, quinto, sexto, sétimo. É tudo futebol e 
vôlei até o décimo colocado, depois vem os outros esportes. Está realmente complicadíssima a 
situação do nosso esporte, o basquete no Brasil. 
 
8. Você acha que os clubes estão vivendo um momento difícil.... 
R: Os clubes vivem um momento difícil, mas também eles não querem, eles não têm coragem, 
compromisso, pra assumir mudanças. A prova foi a liga de basquete. Ela foi o maior movimento 
que o basquete já teve até hoje. Foi colocada à disposição do basquete uma coisa que deveria 
dar resultados tremendos se todos assumissem, todos acreditassem como era o princípio. Mas 
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muitos, por compromisso político, por falta de coragem, cada um com seu motivo, ou querendo 
uma vantagenzinha qualquer, muitos debandaram e isto rachou o basquete. Não era esse o 
objetivo da Liga. O objetivo da Liga era um movimento revolucionário de protesto colocando o 
dedo na ferida da CBB, que faz tudo muito mal, e as pessoas não quiseram, infelizmente, não 
quiseram, preferiram continuar na mediocridade da CBB. Esta é a grande verdade. Se a gente 
tivesse encampado o movimento todo, hoje o basquetebol viveria um momento muito melhor.  
 
9. Quantas equipes no primeiro campeonato da liga? 
R: Dezesseis, mas na verdade eram quatorze. Duas equipes eram muito fracas. Era para ter 
sido um campeonato com trinta equipes, mas muitos não quiseram, preferiram continuar sócios 
da CBB, e daí estragou o projeto completamente, porque não tivemos patrocínio, não tivemos 
as televisões do jeito que a gente queria ter e não tivemos o impacto que poderia ter. Tudo isso 
causado pela CBB, que nunca quis admitir a criação duma liga. Ela usou todos os seus 
artifícios legais e ilegais para impedir a liga. 
 
10. Era isso que eu iria perguntar, ela usou do poder que ela tinha.... 
R: Ela não usou do poder, Rolando, eles [...] o Grego chegou a declarar que quem jogasse na 
liga não seria convocado para a Seleção Brasileira, os clubes que quisessem jogar o 
campeonato da CBB eram obrigados a assinar uma cartinha dizendo que não iam jogar um 
campeonato similar. É, as pressões que fizeram nos dirigentes de todas as equipes com 
ameaças, com aqueles assistentes técnicos da seleção brasileira – nos quais o nosso querido 
amigo Guerrinha – foram pressionados e pressionaram seus times para não jogar a liga e jogar 
o campeonato da CBB. Então, olha, o que mais decepcionou a todos nós foi a gente ter feito o 
movimento sem dinheiro, sem poder, só porque a gente quis fazer. Fizemos um campeonato 
profissional, quinhentas pessoas envolvidas, emprego para quinhentas pessoas, quadro de juiz 
novo porque era todo mundo proibido de apitar a gente, uma pressão danada e a gente fez o 
campeonato. Quer dizer, se você quiser fazer a gente faz. O problema é que a CBB não tem 
muito a intenção de fazer. Ela faz e, quando faz, faz mal. Tem uns dez milhões, sei lá quanto, 
entrando lá por ano e ela faz isso que vocês vêem aí, é ridículo. Esta que é a grande verdade. 
E a gente sem poder, a gente fez um campeonato nacional, que jogou, que teve campeão, 
entendeu? Passamos um ano com brigas judiciais, brigas  pessoais, brigas de tudo quanto é 
tipo que não levaram a nada e eu cansei. 
 
11. E qual a situação hoje entre a CBB e a Nossa Liga? 
R: Hoje a CBB chega a suportar a liga. Ela deveria ter feito isto antes, ela deveria ter batizado a 
liga, ela deveria ter ajudado a liga a se criar porque iria tirar um peso enorme de cima dos seus 
ombros, mas ela infelizmente, por motivo pessoal do seu presidente, ela não quis dar o braço a 
torcer para que ídolos, jogadores de basquete, soubessem mais do que ele, porque eles 
acham que eles são os ....... e que nós ex-jogadores, ou jogadores, não entendemos patavina 
disso. Então infelizmente, essa é a realidade. A experiência da gente jogando fora do país 
muitos anos, falando várias línguas .... o que é preciso ser feito não conta nada. O que conta é 
ficar escondido aqui no nosso campeonato interno, sem ver o que está acontecendo no mundo. 
Então é por isso que a gente está vivendo esta seqüência de maus resultados da seleção 
brasileira também. De mídia, porque ninguém sabe se basquete existe, porque se você sair 
perguntando por aí quem que é o campeão brasileiro de basquete ninguém vai saber, nem 
você vai saber, Rolando. Quem é o campeão brasileiro de basquete? É o da liga, não teve final 
o ano passado, mas mesmo assim o último campeão brasileiro de basquete foi o meu time, 
Telemar (da liga foi Limeira e da CBB dois anos atrás foi Telemar.). Se não fosse assim você 
perguntaria para qualquer pessoa ninguém saberia, ninguém tem a menor idéia que o 
basquete interno existe.  
 
12. Chegou ao cúmulo de darem aulas de basquete na televisão, no globo esporte... 
R: O que é três segundos, o que é um arremesso de três pontos. A gente vive a pré-história de 
novo no basquetebol brasileiro, infelizmente. Paises da África, paises da Ásia hoje estão mais 
evoluídos do que nós no basquete. A gente involuiu. 
 
13. Você tem uma idéia deste ano? O campeonato da liga vai sair? 
R: Tem o feminino, né. O masculino tem a tabela montada em grupos. A liga, como ela não 
conseguiu abranger cem por cento dos clubes, porque eles preferiram ficar sócios, continuar 
sócios da mediocridade, a liga mudou o sistema, ela vai fazer o calendário no momento que 
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não existe jogo, no meio do ano, pra proporcionar às equipes continuar jogando o ano todo. A 
liga se apresentou com soluções, ela apresentou defeitos, tentou dar soluções. Algumas 
pessoas viram e encamparam essa idéia, outras não encamparam. A gente colocou no nosso 
estatuto tudo aquilo que era viável. O presidente só fica dois anos, sem direito a reeleição. Ou 
seja tudo contrário do que é a Confederação ou federações, onde o cara só sai morto de lá. Ele 
se elege, reelege, não tem salário, senta a bunda dele vinte e quatro horas lá e só sai morto, 
ou seja, é algo que eu nunca vi na história, que você não pode ficar, a não ser que seja um 
magnata extremamente rico que não faz nada e que faz um negócio desses. Eu não posso, eu 
não vou querer a minha família me vendo numa situação dessas, nem meus amigos. Eu 
preciso ganhar a minha vida, trabalhar. Você senta a bunda num lugar que não tem salário 
vinte e quatro horas por dia e isso vai pesar na sua imagem, e essas pessoas entram nas 
federações, confederações e não querem sair, e não tem nenhum magnata, não tem nenhum 
cara é ... entendeu? Isso a liga mudou, mudamos tudo, o estatuto, todas as idéias nossas elas 
foram contrárias aquilo que vem sendo feito para tentar dar uma chacoalhada no basquete, e 
demos porque todas as pessoas viram quem é quem nessa parada, viram quem tem 
compromisso, quem não tem compromisso, sabendo aquelas pessoas que parecem que estão 
do seu lado e não estão, né, não precisa dizer nomes aqui, mas a gente adivinha todos eles na 
hora. Então eu cansei, enchi o saco, coloquei de mim todo o meu esforço, de cabeça junto com 
Hortência, com Paula e com outras grandes pessoas, me cansei, me cansei porque as pessoas 
não querem. 
 
14. A CBB é uma entidade sem fins lucrativos, é amadora? 
R: E não é fiscalizada por ninguém só pelas federações. 
 
 
15. A Nossa Liga era profissional, todos recebiam? 
R: Era, recebiam. Todos os cargos recebiam, pouco, mas recebiam. O professor Medalha era 
remunerado oficialmente, secretária, aluguel, tudo o que tem que ter uma empresa. 
 
16. O presidente? 
R: O presidente não, o presidente nem manda. Não, não manda. O presidente é a rainha da 
Inglaterra, folclórica, figura de relações públicas. Foi assim que a gente quis, eu não tenho 
tempo para isso, então eu nem ia na liga. Quem tem que trabalhar é quem ganha dinheiro, é o 
Medalha. Então o presidente, que é o cara que tem que… ele não pode ficar sentado lá a não 
ser que ele ganhe um salário absurdo, que não é o meu caso. A liga não tinha dinheiro para 
pagar e eu não podia ficar lá também. Então a Medalha é que faz tudo ele que ganha o salário 
dele, que ele aceitou. O objetivo nosso é que o salário fosse muito mais alto, que o Medalha 
fosse o David Stern do Brasil. 
 
17. Ele até fez uma comparação, entre o salário dele e do David Stern... 
R: E o presidente tem que ser a rainha da Inglaterra, o cara que aparece, o cara que vai dar 
entrevista, o cara que tenha carisma, o ideal é que fosse Hortência ou Paula, mas elas não 
aceitaram, e o Fernando Mauro assumiu a presidência, né. Uma pessoa fantástica que ele é, 
mas infelizmente a gente teve poucas pessoas comprometidas com a mudança, ninguém que 
mudar, as pessoas preferem uma vantagem imediata, por pequena que seja, do que a 
mudança.  
 
18. Como você descreveria o basquetebol brasileiro hoje em dia, em termos organizacionais e 
estruturais? 
R: Eu diria que está no pior momento que já esteve. Está no fundo do poço, no fundo do poço 
total. Ninguém sabe do basquete na rua, não tem massificação. A CBB não enxerga, acha que 
sabe tudo, as pessoas que estão ali do lado querem só uma vantagenzinha, não enxergam 
nada, nossos campeonatos são falidos completamente, não existe investimento no nosso 
campeonato, não se criam novos jogadores. A gente vive um momento terrível do nosso 
basquete, a gente está esperando que os quatro meninos da NBA vão salvar o basquete. Não 
é assim, não: se eles fossem Ginóbili, Dirk Nowitzki, Yao Ming, tudo no mesmo time, talvez. 
Mas não, eles são jogadores médios que jogam um em cada time, que têm muito para 
melhorar todos eles, mas ainda não chegaram no momento, então não podem salvar ninguém, 
não é bem assim. Eles podem só ajudar. Agora nós estamos apostando na salvação do 
basquetebol brasileiro no Leandrinho, no Nenê, isto é uma covardia o que fazem com o 
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menino, o menino tem vinte e dois anos. Então o que acontece, hoje, para jogar na seleção 
brasileira, existe pressão negativa tão grande que os próprios jogadores falam: eu não vou, por 
que eu iria lá? Passar vexame? Ser décimo nono no campeonato mundial, como foi o Brasil? 
Ficar atrás do Líbano? O Líbano não treinou porque tinha guerra e ficou na frente do Brasil, 
entendeu? Passar por isso aí, os caras pensam duas vezes. A Seleção Brasileira hoje vive um 
momento de desvalorização, ninguém dá a mínima para jogar na Seleção Brasileira, e isto é o 
pior momento que já existiu no basquete, porque até outro dia jogar na seleção brasileira era o 
objetivo maior de qualquer jogador, não era antigamente, até outro dia, né, porque 1992 foi 
ontem, não é 1960, 92 foi ontem, quinze anos atrás. Hoje não [...] jogar na seleção? 
 
 
 
19. Você acha que isso aí é reflexo da abertura da NBA, porque quando eu fui para lá, tive que 
jogar no universitário para poder aparecer, para poder jogar, porque eu era um jogador 
mediano. Você acha que agora todo o jogador pensa em ir para a NBA? 
R: A NBA hoje não é mais a NBA, ela é desvalorizada, e para voltar a valorizar vai custar 
muito. Porque os ídolos que se formavam eram verdadeiros craques, hoje a gente conta em 
uma mão quantos craques tem lá. Hoje qualquer jogador de bom nível pode jogar 
tranquilamente na NBA, mas tranquilamente, sem fazer grande esforço, porque jogar na NBA é 
mais fácil do que jogar na Europa, por incrível que pareça, só tem um cara te marcando, para 
um craque um cara só te marcando é moleza jogar. Vai jogar na Europa, que tem dois ou três 
te marcando, tem zona em cima de você que você não sabe o que fazer com a bola, aí eu 
quero ver quem é bom mesmo. Jogar na NBA tem um cara só te marcando, você está livre, um 
cara me marcando eu estou livre, dois caras me marcando, talvez, três marcando, ai eu passo 
a bola. O cara que sabe jogar é assim. Pergunta pro Kobe Bryant o que ele acha disso tudo? 
Ele vai dizer exatamente isso. Um cara me marcando? Moleza. Estou sempre livre, com dois 
talvez me marquem, é isso que ele vai falar. 
 
20. Talvez seja pro isso o fracasso da seleção americana.... 
R: O basquetebol americano não tem mais o Dream Team. Aliás, tem, mas eles também 
pensam duas vezes antes de ir, porque eles vêem que se eles forem para lá, treinar, ralar 
como tem que ralar, não ganha mais, entendeu? A abertura da NBA melhorou o nível técnico 
mundial e piorou o nível da NBA, não existe mais aquela idolatria pela NBA. É um campeonato 
forte, o melhor de todos, ganha mais dinheiro, mas é um campeonato como é o da Itália, como 
é o da Espanha – como não é o do Brasil, né, infelizmente – como é o da Argentina, bem 
organizado, bem forte, então a situação do basquete é essa, infelizmente. Nós vivemos um 
momento terrível. 
 
21. E em termos técnicos, o que você acha do basquetebol brasileiro? 
R: Eu acho que a gente continua fazendo bons jogadores, em número até razoável. O que a 
gente não tem é um projeto de massificação, que a CBB, com todo esse dinheiro que ela tem 
ela deveria ver melhor. Não adianta colocar uma listinha de clínicas que eles fazem por aí que 
essas clínicas não valem nada, não é isso que a CBB tem que fazer. Ela tem ajudar a 
massificar o esporte, esse é o papel dela, não é organizar campeonato profissional, porque ela 
não entende patavina disso. O papel da CBB é massificar o esporte e trabalhar para que as 
seleções brasileiras sejam fortes. Deixe o campeonato brasileiro para os clubes, eles que se 
virem no campeonato profissional. Eles que são os formadores de atletas, eles que tem um 
custo para apresentar, a CBB quer só o lucro, ela apresenta as contas e os clubes que pagam. 
Dá um jeito, tem muito time que não quer jogar mais campeonato nacional porque custa uma 
fortuna. Time de São Paulo, três jogaram o campeonato nacional, não é isso, três? Os outros 
não querem nem jogar mais, vai ficar jogando aqui na região, vai ficar aqui jogando para que? 
E tenho mais sugestões, vamos otimizar isso, vamos fazer o clube gastar menos, entendeu? 
Mas infelizmente existe um relacionamento de muitos clubes com a mediocridade que a CBB 
apresenta que faz com que tudo isso não de certo. Eu enchi o saco, eu quis durante muito 
tempo, perdi dinheiro, perdi saúde, perdi amigos. Pessoas que eu pensei que eram decentes, 
eu vi que não são, ou pelo menos alguns não podem ser, precisam demais, esse que é o 
grande problema hoje. Essas pessoas eu até entendo, mas outras, que não precisam e que 
atuaram de maneira ridícula, essas não tem preço. Tem pessoas com muito carisma aí que 
podia peitar e simplesmente baixou a cabeça para a CBB, e essa é a pior parte do nosso 
movimento foi essa.  
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22. Você falou da massificação do esporte, então a gente tem o exemplo americano da escola, 
aqui sempre foi calcado em clubes. Você acha que a saída para a massificação seria nas 
escolas ou nos [...]. 
R: Esse é o sonho ideal, né. Esse é o sonho ideal, você copiar a estrutura americana nos 
esportes que é feita nas escolas, entendeu? Essa é a solução ideal, hoje ,assim viável pro 
esporte nas escolas brasileiras, que a maioria delas, vou chutar, 80%, 90%, não têm nem 
tabela de basquete, não é? Então, como é que você faz um negócio desses? Quem tem que 
começar a fazer um negócio desses é a Confederação, junto com o Ministério da Educação, 
junto com o Ministério dos Esportes. Sai da cadeira, meu amigo, vai falar lá, vamos massificar o 
esporte, mas isso não interessa porque isso não gera nada.  Nós temos um projeto 
extremamente social, mas de grande impacto no esporte daqui a vinte anos, não, mas quem se 
preocupa com isso, para quê? Para quê? Esse é um sonho que eu tenho também, grande 
sonho. Eu não quero participar de projetos locais, de ONGs, Fundações, sei lá. Eu quero 
participar de um projeto nacional. Se eu tiver a possibilidade de participar disso eu vou entrar 
com o pé na porta para poder fazer na escola aquilo que tem que ser feito, que é dar uma 
atividade esportiva organizada para os meninos, né, que hoje não tem, hoje tem uma ou duas 
aulas por semana de queimada, futebol, entendeu, então não vale a pena. Tem que organizar 
isso melhor e (.......) tem que ser feito uma ordem de cima para baixo e obrigar a escola a fazer 
um projeto esportivo organizado. Esse é o sonho de consumo do esporte brasileiro que, eu 
pelo menos falo desde que eu me entendo como pessoa razoavelmente inteligente, né, porque 
a gente passou de dois metros a gente não tem muita inteligência na verdade, mais eu falo isso 
desde que eu jogava na Itália, desde que eu via as coisas como são, mas é difícil que 
aconteça. 
 
23. E os clubes, onde ficam nesse projeto de massificação? 
R: O clube, cara, o clube massifica o filho do sócio. O clube está no papel dele. Qual é o 
fundamento do clube? Dar atividade para o sócio. Então ele está nessa de favor. Ele está 
ajudando o esporte brasileiro de favor, sem ter nenhum dever para isso, nenhuma obrigação 
para isso. O clube aqui de Alphaville, o que ele tem de fazer? Ele tem de dar atividade para o 
sócio, pro filho do sócio. Tem de organizar racha de futebol, ele organiza aula de dança, ele 
organiza racha de basquete, aula de [...] mas tudo pro associado, entendeu? Se eu levar você 
lá pra jogar futebol você não pode jogar, nem como convidado, porque é restrito aos sócios, é 
uma confraria o clube e eles já fazem demais pelo esporte brasileiro. O clube já faz demais, 
demais, entendeu? Você vê o Flamengo, que dá aula de basquete, de vôlei, de futebol lá, a 
troco de nada, porque não vai ter nenhum retorno de nada, ele dá porque ele quer, não tem 
que falar nada para o clube, deixa o clube, o clube já faz demais. Quem tem de fazer é a CBB, 
as escolas e o governo. 
 
24. Eu perguntei porque nos campeonatos, atualmente, é o clube. 
R: É outra coisa. Profissional é uma coisa, amador é outra coisa. 
 
25. Como é que vai chegar lá no profissional, qual caminho seria? 
R: O clube tem que fazer o papel dele, dar atividades para o sócio e, se quiser fazer uma 
equipe profissional, faz uma equipe profissional. Agora, ninguém pode falar. O cara vai fazer 
uma equipe profissional no clube: sim, mas cadê as categorias de base? Meu amigo, o clube já 
faz demais. Como é que você vincula uma coisa com a outra, quem tem que fazer categoria de 
base são outras pessoas, são outros projetos, é o ensino novo, o projeto com a escola, é o 
projeto com as secretarias são esses caras que tem obrigação de fazer e não fazem. O clube 
já faz mais do que o necessário. Por isso que muito clubes abandonaram os projetos 
esportivos, muitos abandonaram, porque tinha tanta restrição como se o clube fosse a 
salvação do nosso esporte, e não é pó, ele não nasceu para isso. Ele nasceu para dar 
atividades aos associados, os de futebol nasceram para fazer time de futebol, entendeu? Não 
nasceram para fazer time de basquete, de vôlei de futebol de salão, peteca. O profissional é o 
profissional, o amador é outra pessoa, não é o clube que tem que tomar conta do amador, já 
faz demais, é até exagero o que o clube faz. 
 
26. E a NBA em termos organizacionais e estruturais? 
R: A NBA ela é o modelo perfeito, como tem que ser feito o campeonato profissional de clubes. 
A NBA volta brincando com a pergunta passada, a NBA não tem juvenil. Não tem categoria de 
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base os Phoenix Suns, não existe isso, porque existe a estrutura certa: escola, high school, 
college, NBA, CBA, NFL, o que for, e a NBA é a estrutura perfeita do esporte basquete no 
mundo, só que eles vivem num pais onde o interesse pelo esporte é muito grande, o interesse 
da mídia é muito grande, o interesse dos investidores é muito grande, o ingresso custa caro. 
Aqui, se você cobrar dez reais não vai ninguém ver jogo nenhum. Na Europa os times 
profissionais de basquete já tinham metade da renda no começo do ano, antecipada, é uma 
diferença muito grande. A nossa vontade de ver basquete no Brasil não existe, porque a gente 
vive o pior momento da história do basquete. Ninguém vai imaginar, é inimaginável. Você 
pensa que vai ter um jogo Sírio e Franca no Ibirapuera lotado, com tinha todas as vezes, 
entendeu? A pessoa ia lá e pagava para ver, então a NBA vive uma coisa diferente. A NBA a 
televisão paga uma fortuna de direitos, o ingresso custa caro, é muito fácil fazer basquete 
assim, é fácil demais, mesmo sem grandes, com um jogo de estrelas reduzido, porque hoje 
eles fabricam as estrelas que não são, né? Tem poucas verdadeiras estrelas na NBA. Então a 
NBA influencia, mas é incopiavel, alguém se aproxima um pouco, mas é incopiavel. 
 
27. Você falou de fabricação de estrelas, as estrelas internacionais que estão aparecendo aí, 
qual a razão que você acha dessa aparição? 
R: Eu acho que ,a partir do momento que a NBA deixou ser escondida, passou a jogar os 
campeonatos, isso abriu o olho da molecada, e a molecada passou o sonho de jogar numa 
seleção a jogar na NBA. Infelizmente essa é a realidade. Fez com que muitos jogadores até 
aparecessem. Por quê? Porque hoje, espalhados pelo mundo, existem milhares de scouts que 
se não são oficiais da NBA são sócios ou são entrões ou querem fazer. Então hoje qualquer 
juvenil mais ou menos já tem a chance de ir direto para a NBA, entendeu? Então hoje, por si 
só, ajudou o basquetebol mundial, porque a própria procura dos scouts, empresários desses 
jogadores, faz com que esses jogadores se aperfeiçoem e cheguem a jogar na NBA. 
 
28. Além disso, tem alguma coisa haver com marketing? 
R: Os jogadores tão indo para lá para ganhar dinheiro, só. 
 
29. Não, tudo bem, os jogadores estão indo para lá para ganhar dinheiro, mas a NBA está 
trazendo jogadores, forçando os times a trazer esses jogadores para aumentar o mercado 
dela? 
R: Não, isso pode ser até uma idéia da direção da NBA, mas os clubes tão cagando um monte 
para a direção da NBA. Os clubes vêem somente o seu umbigo, como é em todo o mundo. A 
NBA também. A NBA não ta nem aí para algum… que nem aqui, é a mesma coisa aqui, [...] 
mas o clube só pensa no seu umbigo. A NBA é a mesma coisa. Se tem um jogador na Sibéria 
eu vou lá e pego, mas não porque a NBA quer uma expansão, eu vou lá e pego porque hoje 
pode, entendeu? E o cara da Sibéria vai para a NBA para ganhar a sua grana, e acabou, e a 
direção da NBA, que não é boba, está fazendo seu marketing com cada jogador em cada pais, 
assim, “mortificando” toda essa parada da venda de coisas da NBA. 
 
30. E em termos técnicos, a NBA? 
R: Caidaça. Caidaça. Caída. Infelizmente, hoje, aliás, em termos técnicos mundiais, o 
basquetebol caiu porque para você ganhar você não pode jogar bonito, tem que jogar feio. A 
NBA copiou isto também, então hoje você não vê o basquete bonito, basquete de grandes 
lances, porque o cara racha você no meio, o cara joga segurando a bola, o cara joga 
diminuindo as chances de errar, e este basquete é feio, mas é o basquete de resultado. Então 
hoje, infelizmente, o basquete de resultado virou uma coisa desagradável, eu não vejo mais 
basquete, raramente eu vejo basquete. 
 
31. No nosso tempo a gente ganhava porque a gente fazia mais pontos... 
R: Mas isso não significa que você não defenda, o problema é que a gente jogava sem segurar 
a bola. O mundo inteiro jogava sem segurar a bola, ai de repente veio um Iugoslavo e inventou 
o jogo de segurar a bola, o anti-jogo. E aí fez isso com os maiores craques do mundo. Os 
maiores craques do mundo ficaram segurando a bola, então eles massacraram todo mundo, 
ninguém ganhou mais, eles ganharam tudo, nos clubes da Europa os técnicos Iugoslavos 
ganhavam tudo e ganham até hoje. Quem inventou esse jogo não foi americano, foi o 
iugoslavo, e quem copiou rápido conseguiu ganhar também. Quem não copiou, como o Brasil 
não ganha mais. O jogo das Américas, de correria, lindo de ver, hoje não ganha nada, 
absolutamente nada, se você não jogar que nem ioguslavo inventou você não ganha mais. 
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32. O basquete europeu, né? 
R: Iugoslavo. Não é o basquete Europeu, porque já se jogava o basquete europeu na Itália, 
defesa forte, o iugoslavo inventou o basquete anti-jogo. E aí foi esse basquete de resultado, 
que o Brasil não copou nem está copiando. O Brasil mandou o Guerrinha fazer estágio no time 
profissional americano para desaprender. Vai desaprender, lá. Em vez de pegar um técnico 
eslavo daqueles para organizar o basquete, não, eles não viram ainda.... 
 
33. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre a NBA e o basquetebol brasileiro, 
em termos organizacionais e estruturais? 
R: Bom, nem compara, né? Como eu falei, a NBA é o máximo e o Brasil é o mínimo, a 
diferença é esta. A gente vive um modelo arcaico, falido e que não quer melhorar. Então é 
preocupante porque, como eu falei, as duas únicas concorrentes do jogo, imprescindíveis, que 
são a bola e o jogador, não mandam nada, não têm voz ativa, e vivem com medo. Não têm 
nem associação de jogadores no Brasil. Eu tentei por duas vezes formar e não consegui, uma 
como jogador e outra como presidente da liga. Como presidente da liga eu tentei formar a 
associação dos jogadores e eles não quiseram, entendeu? Então a gente vive este tipo de 
estrutura onde os clubes, que são os únicos que tem algum tipo de rotatividade no poder, mais 
as federações, os clubes votam na federação, as federações que votam na CBB, que vota no 
COB se eternizam no poder, o cara fica viciado nos próprios erros, fica ali rodando, correndo 
atrás do rabo e não sai do lugar e não quer sair do lugar, prefere ficar no lugar e por isso que a 
gente nem chega perto de um modelo organizacional de qualidade. Não vou nem falar da NBA, 
vou falar da Argentina que está aqui do lado, que a gente podia confiar e estaríamos em 
melhor situação. Enquanto não se colocar um eslavo prá ensinar como joga basquete no Brasil 
a gente vai ficar patinando na lama. 
 
 
 
34. A NLB se moldou em alguma coisa da NBA para ser formada? 
R: Sim, não uma parte, mas a gente olhando, bastando observar o que é feito na Europa, na 
NBA, na Argentina e tudo o mais, a gente queria fazer algo inédito, algo que fosse realmente 
democrático, onde todo mundo tivesse a sua opinião e onde realmente todos fossem donos do 
campeonato, porque o objetivo da Liga era que os clubes fossem donos totais do campeonato, 
dono do seu nariz. Vamos fazer um campeonato com turno e returno, vou gastar muito, não 
quero, vamos fazer só dois jogos, o campeonato da liga, ótimo, todo mundo votou: o 
campeonato vai ter dois jogos, onde o presidente fica dois anos e não manda nada, só manda 
quando a assembléia manda, a assembléia é soberana. Então esta é uma grande diferença de 
tudo o que apareceu no planeta, não existe um campeonato assim onde a assembléia manda 
tudo, onde se conta cada coisa, entendeu? Esse era um sonho de consumo que infelizmente a 
maioria não quer, prefere ficar com um cara mandando fazer tudo, essa que é verdade. A 
gente tirou, tentamos sair de uma ditadura para uma democracia, preferem ficar numa ditadura, 
quer saber, que fiquem com a ditadura, só vou pensar em mim agora. 
 
35. Em termos técnicos, a diferença entre o basquetebol brasileiro e a NBA? 
R: Não vamos nem comparar, né? Em termos técnicos é um absurdo, o abismo é enorme. A 
gente, por falta de dinheiro, por falta de resultado de seleção, por falta de organização, a gente 
tem clubes de um nível baixíssimo, de um nível assim… ridículo, enquanto na NBA o pior time 
é muito melhor que o nosso melhor. Não tem nem como comparar isso, é incomparável. 
 
36. Você acha que essa ida dos jogadores brasileiros pode melhorar o nível dos jogadores 
daqui? 
R: Pode, pode e eu espero muito isso. Que esses jogadores possam melhorar o nosso nível de 
Seleção Brasileira, que o Brasil possa disputar uma Olimpíada, que possa jogar um 
campeonato mundial decente, que a gente vive há quinze anos uma situação lamentável. A 
última Olimpíada que o Brasil foi, esta geração toda aí, foi comigo, cara! É uma vergonha. É 
uma vergonha pro basquetebol brasileiro que um cara de 45 anos seja o cestinha de todo o 
campeonato como eu fui. Se eu sou um moleque de 20 anos, nunca ia deixar um véio desses 
ser cestinha do campeonato, com médias absurdas, porcentagem e tudo o mais. O que é isso? 
É um absurdo, eu não seria nunca cestinha de um campeonato Europeu. No Brasil eu fui com 
um pé nas costas, poderia continuar até os 50, tamanho é o nível do nosso basquete, essa que 
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é a grande verdade. E o pior, o pior de tudo não é só isso, se fosse só isso e as pessoas 
quisessem melhorar, tudo bem, mas ninguém quer, as pessoas não querem melhorar, elas 
estão achando que isso está no caminho certo. São 15 anos de resultados medonhos, de uma 
caída cada vez pior e não vejo revolta de ninguém, tem todo mundo medo de falar alguma 
coisa, porque pretende ter uma vantagem. É, meu amigo, é por isso que muitos caras 
abandonam, eu to fora já. Dei muito de mim para se melhorar. Não quiseram. Quer saber?, não 
merecem o meu esforço, vou centralizar meu esforço de outra maneira, não vou mais atrás 
disso aí porque eu só perdi com essa parada. 
 
37. Em quais aspectos o basquetebol brasileiro se aproxima da NBA? 
R: Quais aspectos? Nenhum. Nenhum. Não se aproxima em nenhum o basquete, nenhum. 
Talvez no desenho de algumas camisas, na bola, né? Tabela de basquete, alguma bonita. Eu 
não digo nem quadra, porque as nossas quadras não chegam nem aos pés das quadras da 
NBA. Nossos campos pior ainda, nossas arquibancadas, nossos, nossos... o tênis se 
aproximam bastante, são os mesmos, os uniformes talvez. Qualidade técnica, sem 
comentários. Qualidade organizacional, pior. Investimento financeiro, nem falamos. É 
expectativa do público não existe, a gente joga um campeonato escondido, anônimo. Você sai 
na rua pergunta quem ganha alguma coisa e ninguém sabe que existe basquete. Qualquer 
pessoa, se eu dependesse do basquete para me eleger vereador eu não me elegia síndico de 
prédio, tamanho o nosso aglutinamento de pessoas do basquete, entendeu? Infelizmente eu 
gostaria de viver do basquete, gostaria de ser o Casagrande, comentando grandes jogos de 
basquete, entendeu? Por que não? Eu não posso porque o basquete não permite isso, a gente 
vive num mundinho escondido dentro de uma caverna, que só tem uma porta pequenininha lá 
na frente a gente não vê nada que tem do lado porque está coberto pela caverna, a gente só 
vê a luz lá, pequenininha, esse é o nosso objetivo. Pior que o cavalo, avesso a mudança. Não 
queremos mudança, preferimos ficar na nossa mediocridade e mesquinharia. Essa que é a 
grande verdade. 
 
38. Como que essa internacionalização da NBA influenciou no basquetebol mundial e 
brasileiro? 
R: Bom, a única influência que teve foi fazer os jogadores não quererem mais jogar na Seleção 
e quererem jogar na NBA. Essa foi a maior influência da NBA no brasileiro. Infelizmente, hoje 
nossos jogadores não dão a mínima pra ser convocados para a Seleção Brasileira. Jogador 
juvenil saiu no meio do campeonato sul-americano porque estava com problemas pessoais e a 
gente sabe que não tinha nada a ver, ele apenas não quis jogar na Seleção Brasileira. Assim é 
hoje. Quando o jogador de ponta ou os ídolos do Brasil falam que não vão jogar na Seleção 
Brasileira é preocupante, é muito preocupante, entendeu? É um reflexo de várias coisas. O 
Nenê não joga na seleção brasileira porque ele discorda da administração que prejudicou ele. 
Quer tirar a razão dele? Não tira, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma coisa errada, ele 
está prejudicando também o basquete. É um cão correndo atrás do rabo, o tempo todo. Então, 
a única influência que eu vejo da NBA foi vender umas camisetas por aí, que os caras 
compram sem saber quem é, que não transmite NBA aqui no Brasil e fazer o sonho do 
moleque ir para algum lugar. Antes o sonho era ser jogador de seleção, o meu foi, o seu foi, 
todo mundo foi, hoje o sonho é jogar na NBA, que deveria continuar sendo desde que você 
tivesse o sonho de jogar pelo Brasil, ninguém proíbe de você ter o sonho de querer ganhar 
dinheiro, mas o verdadeiro sonho é defender o seu país, é jogar pelas cores do seu país, que 
hoje se perdeu, o sonho não existe mais, essa foi a grande influência da NBA no nosso 
mercado. 
 
39. Quando você era presidente da Nossa liga existia algum tipo de intercâmbio entre a Nossa 
Liga e a NBA ou alguma entidade? 
R: Não, existia solidariedade por parte das ligas mundiais para que a Nossa liga desse certo. 
 
 
40. Você chegou a entrar em contato? 
R: Sim, entrei em contato com o pessoal da Itália, da Espanha, que manifestaram de uma 
maneira até incisiva o interesse que isso desse certo para mostrar que é certo assim, fazer o 
esporte liga, entendeu? Não é certo mais a federação tomar conta dos campeonatos, não é 
certo, é improdutivo, é andar para trás, então essa solidariedade houve, mas não houve 
nenhum intercâmbio porque a gente estava tão preocupado em brigar com a CBB e a CBB 
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brigar com a gente que todo o resto foi por água abaixo. O foco principal, infelizmente, foi uma 
briga tremenda, que não deveria ter sido. O nosso objetivo era dar uma solução pro basquete e 
demos, a CBB procurou a briga, então ficou na briga o tempo todo. 
 
41. Você acha que a CBB devia procurar esse intercâmbio ou ela tem esse intercâmbio e não 
usa? 
R: A CBB tem todos os poderes e não sabe usar. É uma entidade que tem 10 milhões por ano, 
Rolando. Sabe o que significam 10 milhões entrando todo ano? Quase um milhão por mês? E 
faz o que faz. A liga mostrou que,  quando a gente quer fazer alguma coisa, é possível, 
qualquer coisa. O ser humano é capaz de fazer o que quiser, desde que queira fazer. Nós 
fundamos um campeonato, cara, do nada. Sabe o que é difícil fazer um negócio desses? É o 
primeiro e único do Brasil, primeiro e único do Brasil. Nem o clube dos treze conseguiu fazer no 
futebol, nem o clube dos treze conseguiu fazer. Fez uma vez e voltou para trás, não consigo 
imaginar por que, porque o futebol é muito mais fácil, porque tem recursos, tem dinheiro, 
entendeu?  Então a gente provou que é possível e fizemos. Teve briga? Teve briga, mas não 
foi por nossa causa, a gente deu soluções. Infelizmente a briga saiu porque alguns caras da 
liga, unânime, a liga nasceu unânime, a liga não nasceu rachada, a liga nasceu unânime, e ela 
rachou por causa da influência da CBB em cima de algumas pessoas, essa foi a grande 
verdade, porque tinha pessoas que tinham costas suficientes e força suficiente para segurar 
essa onda e não seguraram. Para mim foi uma grande decepção, caiu por água abaixo tudo 
aquilo que eu respeitava, algumas pessoas do basquete, sem falar nomes.  
 
42. Mas têm pessoas aí que, aposto, se arrependeram no final.... 
R: O grande arrependimento, Rolando, sabe qual é? Que a gente teve a solução na mão. A 
gente teve a solução na mão e eles preferiram apostar no campeonato cada vez pior da CBB. 
Esse é o grande arrependimento, a gente teve a solução na mão e não tivemos..... essa é a 
grande verdade. Preferimos trair o movimento que eu apoiei, preferimos trair do que querer 
uma mudança pra melhorar, preferimos voltar para trás, essa que é a grande verdade. Agora 
não vem com historinha: o que a liga me oferece? O que a liga me oferece? A liga é tua, rapaz, 
a liga não é do Oscar, a liga não é da Hortência, a liga não é de ninguém, a liga é tua, como o 
que a liga te oferece? A liga é tua, você manda na liga, é diferente. O que a CBB te oferece, 
sim. Porque a CBB não é tua. A CBB te obriga a fazer as coisas, você abaixa a cabeça e faz, é 
pior, é pior. Na liga você manda, você briga, você discute, você influencia para votar, é a 
verdadeira democracia, entendeu? E essas  pessoas, grandes pessoas preferiram falar: pô, 
mas o que a liga me oferece? Não oferece nada, mas é tua. A CBB oferece o que? 15 mil por 
ano? Não é tua, você joga obrigado, mandado, você não influencia no calendário, porque na 
liga você faz o calendário que você quiser, você joga do jeito que você quiser na liga. 
 
43. Mas a liga teve partidas transmitidas.... 
R: Na verdade não teve, só teve a ESPN, então a gente preferiu outra coisa. A gente preferiu 
não dar exclusividade pra ninguém. Nós deixamos aberto, talvez tenha sido pior, mas é um 
movimento democrático, votado, tudo foi votado. Esse é o maior…a coisa melhor da liga é que 
tudo que foi decidido foi votado pelos clubes. Para você ter uma idéia, eu levanto lá na 
assembléia e faço meu discurso tentando influenciar as pessoas para que votem como eu 
estou falando, aí levanta outro e fala do jeito dele, depois coloca as opções no quadro negro e 
a gente vota. Isso aí já aconteceu no esporte brasileiro? Nunca, nem vai existir porque as 
pessoas não querem, elas preferem ser mandadas, essa que é a grande verdade. Se a liga 
tivesse nascido num regime ditatorial talvez tivesse tido mais sucesso, porque as pessoas 
gostam de ser mandadas, elas são seguidoras em principio, elas não gostam de ter papel de 
liderança, de assumir posições, essa que é a grande verdade. Porque quando você assume 
posições você vira uma vidraça deste tamanho e todo mundo bate em você, e elas tem medo 
de ser vidraças. Como eu não tenho, então eu fiz isso daí de coração, e agora quer saber ....... 
 
44. Você, com esse projeto da Nossa liga, a partir desse ano aí você tem uma idéia do que 
pode acontecer? 
R: Não sei, porque a vontade das pessoas é continuar com o regime ditatorial. 
 
45. A CBB se aproximou da Nossa Liga..... 
R: Não que se aproximou. Foi de tanta porrada judicial, porque ela fez tanta coisa errada e nós 
provamos na Justiça que ela tava errada, que isso pouca gente sabe, nós temos mais de dez 
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ações contra a CBB, de todas as coisas erradas que ela fez. Ela proibiu uma campeã nacional 
de jogar o campeonato sul-americano, sabe o que significa isso? Tem presente porque tá 
jogando uma liga quando a lei do esporte brasileiro diz que você pode jogar o campeonato que 
você quiser, que ninguém pode impedir ninguém de jogar a liga. Simplesmente ela proibiu, a 
minha equipe campeã nacional não jogou o campeonato pan-americano e eu ganhei na Justiça 
o direito de jogar o sul-americano e jogar o da CBB. Então na Justiça nós ganhamos aquilo que 
ela hoje permite e diz que a idéia é dela. Foi na Justiça que nós ganhamos esse direito, você 
pode jogar o campeonato que você quiser, entendeu? Foi na Justiça, juiz deu a razão. De tudo 
o que eles fizeram de errado, fizeram tanta coisa errada que eu vou te falar. Rasgaram todo o 
regulamento do esporte brasileiro tentando coibir a liga, tentando fazer com que a liga não 
existisse, mas existiu, teve campeonato, teve campeão nacional. Então, no ano 2006 o 
campeão nacional é Limeira, só teve ele, o único nacional é Limeira, porque o campeonato 
nacional da CBB não acabou, pela incompetência de seus dirigentes, total incompetência dos 
seus dirigentes. Fizeram tanta coisa errada, deram um tiro no pé, o campeonato não acabou. 
Fizeram tanta coisa errada para destruir o outro que o teu não acabou, você fez tanta coisa 
errada que o juiz não deixou você acabar. Essa é a prova cabal do negócio, é o resumo final do 
negócio, os caras fizeram tantas merda para destruir a liga que, no final, o campeonato deles 
não acabou. Ai, meu Deus do Céu, infelizmente o basquete vive no anonimato e a pessoas não 
sabem o que tá acontecendo. Ou felizmente para eles, né? Felizmente para os dirigentes da 
CBB o basquete vive no anonimato, ou vive de ocasiões pontuais de uma cidade que tem um 
time pela primeira vez e é uma novidade e aí no ano seguinte já não é mais novidade, já 
acabou também, entendeu? É assim. 
 
46. Em sua opinião, qual o principal motivo de os atletas brasileiros estarem procurando cada 
vez mais ir para a NBA? 
R: Dinheiro, da mesma forma que na minha época eu fui para a Europa para ganhar dinheiro, 
só não fui para a NBA porque não podia jogar  na Seleção Brasileira. Então eu fiz uma escolha 
patriota, como o Marquinhos fez, como algumas pessoas fizeram: não vou para a NBA porque 
não posso jogar na seleção brasileira. Ai continuei jogando na Europa para ganhar dinheiro, 
porque se o basquete fosse forte aqui eu não sairia nunca daqui, felizmente a nossa Seleção 
Brasileira foi muito forte num período e eu tinha grande satisfação e não via a hora de voltar a 
jogar na Seleção Brasileira porque era o time que eu mais gostava de jogar. Jogava de graça, 
sem seguro, perdendo minhas férias, viajando de econômica e dormindo em cama pequena.  
 
47. Tendo em vista o objetivos da minha pesquisa, o  processo de internacionalização da NBA 
e a influência do basquetebol americano, a NBA, no basquetebol brasileiro em termos 
organizacionais e estruturais, sob a visão de técnicos, jogadores e dirigentes, você tem mais 
alguma informação relevante que queira de acrescentar? 
R: Infelizmente a NBA está mostrando para todo mundo o que é massificar o esporte. Aquilo 
que a CBB deveria fazer a NBA está fazendo, contra ela mesma, contra os Estados Unidos. A 
NBA hoje pega seus ídolos dos países mais variados e com eles está massificando o esporte. 
Yao Ming na China, Dirk Nowitiski na Alemanha, Ginobili, Nenê, ela está fazendo aquilo que a 
CBB deveria fazer e não faz. A CBB deveria usar seus ídolos nacionais pelo Brasil afora 
massificando o esporte. Ela não faz isso, nem tenta. Chegou ao cúmulo de, num campeonato 
mundial feminino, no jogo mais importante contra a Austrália, sabe quem foi dar palestra 
motivacional para as jogadoras? O Leão, do futebol, e a Hortência e a Paula sentadas na 
arquibancada, nem entraram no vestiário. É a [...] brasileira. Chegou ao cúmulo da Seleção 
Brasileira de Futebol, penta-campeã mundial, chamar o Oscar para fazer palestra. E eu nunca 
entrei no vestiário da Seleção Brasileira depois disso aí, nunca, porque eu sou inimigo, sou 
inimigo mortal da CBB. Não faz mal porque é recíproco, não dou a mínima para isso. Agora 
pode ter certeza que eu estou querendo o melhor para o basquete, a CBB não está, ela age 
como se não quisesse. O que ela fez no ano da criação da liga é de quem não quer o 
basquete, porque o papel dela seria encampar a liga: gente, vamos fazer mesmo, vamos dar 
um jeito de fazer a liga. Mas não quiseram, quiseram destruir as liga,  e esse tipo de coisa me 
dá náusea hoje em dia. Então a NBA está fazendo o que a CBB deveria fazer. A CBB deveria 
colocar estes atletas brasileiros ai, com este monte de dinheiro que entra na CBB, fazer um 
contrato com vários, com vários, não estou falando do Oscar não, que eu não aceitaria, porque 
tenho outras coisas para fazer, mas tem vários que aceitariam e que precisariam. Grandes 
atletas do passado poderiam ter um salário para ir lá para o Nordeste dar aula de basquete e 
massificar o basquete. A CBB faz algo parecido? Não faz. Então esta é a diferença, a NBA está 
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fazendo. A NBA usa seus próprios jogadores para massificar o basquete mundialmente, essa 
que é a grande diferença. Você acha que um Gérson, um sei lá, o Adilson, não aceitariam ir 
para o Nordeste massificar o basquete no Brasil, desenvolver talentos, ir nas favelas do 
Nordeste ver que tem um monte de cara grande largado lá, identificar talentos? Por que a CBB 
não faz isso? Não tem o mínimo comprometimento com nada, essa que é a grande verdade, 
não adianta fazer clínicas aí que ninguém vê. Manda os caras que entendem pelos quatro 
cantos do Brasil buscar talentos, manda, faz isso para ver se dá certo. Tenta, pelo menos. 
Ninguém nem sabe se dá certo porque nunca foi feito.  
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Entrevista concedida por João José Vianna (Pipoka) via e-mail em 11/10/2006 
 
1. Qual o seu nome? 
-R: João José Vianna. 
 
2. Como você descreveria seu cargo e função na instituição. 
R: Atleta, jogador de basquete pela Universidade Salgado de Oliveira. 
 
3. Em sua opinião, quais são os aspectos do basquetebol que atraem o público, a mídia e 
patrocinadores? 
R: Basquete é um esporte dinâmico, onde os pontos e as jogadas para tal se  
sucedem a todo instante com muitas e interessantes variantes. A forma do  
jogo, seus tempos e indumentárias atraem e muito a atenção do público e  
mídia e, consequentemente, os potencias patrocinadores ávidos por esse público  
consumidor.  
 
4. Como você descreveria o basquetebol brasileiro, em termos organizacionais e estruturais? 
R: Ainda atrasado em relação aos reais patamares alcançados por outros  
países. Nossa organização ainda peca pela falta de profissionalismo e  
compromisso com o que há de mais moderno hoje em dia. Nossa estrutura não  
permite, na grande maioria dos ginásios, acomodações ideais para o público,  
mídia e jogadores, prejudicando o espetáculo esportivo.  
 
 
5. Como você descreveria o Basquetebol Brasileiro, em termos técnicos? 
R: Temos um bom nível de jogadores e técnicos. Aprendemos rápido e nos  
adaptamos com velocidade a tudo de novo que acontece no mundo. 
 
6. Como você descreveria a NBA, em termos organizacionais e estruturais? 
R: Sem dúvida é a meca do profissionalismo em todos os níveis. 
 
7. Como você descreveria a NBA, em termos técnicos? 
R: Idem. 
 
8. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, 
em termos técnicos? 
R: Estão sempre em busca de melhorias técnicas que permitem superar os adversários. 
 
9. Em sua opinião, quais as principais diferenças entre o basquetebol brasileiro e a NBA, em 
termos organizacionais e estruturais? 
R: São muitas as diferenças. Lá todos os envolvidos são profissionais, desde os jogadores até 
aos managers, juízes e auxiliares. Seus ginásios são completamente climatizados e oferecem 
toda a estrutura para público e mídia, favorecendo o espetáculo. Não faltam recursos para seus 
profissionais exercerem suas funções.  
 
 
10. Em sua opinião, em quais aspectos o Basquetebol Brasileiro se aproxima da NBA? 
R: Na NBA o compromisso técnico é respeitado ao extremo. Isso não acontece  
no Brasil. De forma alguma. Seus jogadores são especialistas em suas  
funções, auxiliares ajudam e facilitam o trabalho dos técnicos. Não vejo muitos aspectos. 
Estamos nos tornando mais atléticos fisicamente (atleta). É só. 
 
11. Em sua opinião, como a internacionalização da NBA influenciou o basquetebol mundial? E 
o brasileiro? 
R: A mídia levou para os lares a forma dinâmica do jogo da NBA, em tempo  
real. Jogadores de toda parte do mundo atraíram a atenção do público como  
torcedores dos jogadores de seus países inseridos na NBA, aumentado assim  
seu público. No Brasil não poderia ser diferente.  
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12. Existe algum tipo de intercambio entre sua instituição e a NBA? Se existe, como é feito? Se 
não existe, você gostaria de ter esse intercambio? Você conhece outras instituições onde isso 
é feito? 
R: Não. Sim, gostaria. Joguei em uma equipe aonde pessoas ligadas ao San  
Antonio Spurs vieram e ministraram cursos técnicos aos jogadores e técnicos. 
 
13. Em sua opinião, qual o principal motivo dos atletas Brasileiros estarem procurando cada 
vez mais, ingressarem na NBA? 
R: O interesse financeiro.  
 
14. Tendo em vista os objetivos da minha pesquisa, você gostaria de acrescentar alguma 
informação relevante que eu não tenha perguntado? 
R: Não 
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Entrevista concedida por Rafael D’urso em 17/07/2007 
 
1. Qual é o seu nome?  
R: Rafael Vicente D’urso. 
 
2. Como o senhor descreveria o seu cargo função da instituição de Rio Claro no basquete? 
R: Bom, o que o pessoal define aqui em Rio Claro é que desde que eu me envolvi no basquete, 
em 97, 98, de uma forma não oficial, mas como colaborador, eu vim me tornar em 1989 
dirigente oficial do clube. Foi quando montei a equipe como vocês estão vendo no quadro aí. 
Que foi na verdade o basquete de Rio Claro, ele foi campeão paulista em 1987 em uma 
circunstância toda especial. Nós, naquela época, tínhamos uma equipe bastante competitiva, 
mas não era uma equipe de nenhuma estrela, a maior estrela nossa era o Zanon ... quem 
mais... tinha o Morgan Taylor, que era americano bom. Eu não fazia parte daquela diretoria e 
era um sapo que procurava ajudar. Bem, e eu sei que naquele ano nós conseguimos um 
patrocínio muito pequeno com uma empresa aqui de Rio Claro, que o Zé Boquinha conseguiu 
buscar, na verdade a empresa era de Campinas. Naquele ano nós conseguimos ficar campeão 
Paulista, ganhando do famoso Monte Líbano, que era a base da Seleção Brasileira, com todos 
os espelhos que existiam na época. Aquilo foi um embalo, uma festa, um carnaval para toda a 
cidade. Foi quando despertou em 1989 na Cesp, não em nós, a nossa vontade já existia, mas 
despertou na Cesp a vontade de montar um projeto que envolvesse esporte, e eles optaram 
pelo basquete e optaram por Rio Claro, não só pelo título conquistado dois ou três anos antes, 
mas também por ser o Rio Claro a primeira, a capital, o nascedouro da Cesp. A Central Elétrica 
Rio Claro se transformou na empresa que depois se transformou na Cesp. E a primeira sede 
da Cesp, a primeira regional, é aqui em Rio Claro. Tanto que eles quiseram homenagear a 
cidade de Rio Claro e procuraram algumas pessoas interessadas em basquete, entre elas eu, 
nos procuraram com a intenção de montar uma equipe de basquete. Houve uma certa disputa 
interiorana, uma disputa de forma assim, como eu vou dizer, uma competição. Várias cidades 
do interior queriam pegar essa verba da Cesp, mas no fim eles se decidiram por Rio Claro e o 
rebote veio na mesma hora. Jales conseguiu pegar o Banespa, Franca conseguiu pegar a 
Sabesp e a Cesp foi fiel a nós por algum tempo. Essa primeira equipe que a gente montou, 
com alguns atletas, a verba não era assim tão... era boa mas não tão significativa. Com essa 
verba a gente, já no primeiro ano, conseguiu ficar vice-campeão paulista, o que deixou a Cesp 
muito contente. Aí sim eles resolveram abrir o cofre e falar: olha, eu quero montar um time para 
ser campeão. Já essa equipe de 89 que ficou vice-campeã paulista eu procurei me dedicar 
muito e, na verdade, o negócio começou a sobrar todo para esse cidadão que vos fala aqui. 
Então eu fiquei uma espécie de diretor, de gerente, de comandante de tudo, ou seja, naquela 
época, que foi em quase todo o período, eu consegui montar uma estrutura mínima de 
organização que foi considerada uma estrutura boa. Como engenheiro eu gosto muito de 
estatística e de organização de métodos, e foi por aí que a gente começou a trabalhar de forma 
diferente da forma amadorística de outros clubes. Então nós conseguimos montar uma super 
equipe em 90, 91 daí para frente. Conseguimos trazer jogadores de renome, de outras equipes 
famosas de Seleção Brasileira que resolveram vir trabalhar aqui em Rio Claro. E nós mesmo. 
Não foi nenhum técnico, mas nós, diretores, principalmente eu que tinha mais estatística, que 
ia buscar, tentando na intuição, e a intuição foi, valeu. Achar pessoas que fossem afins, porque 
não adianta pegar uma série de craques. Não dá jogo, não dá liga. E nós conseguimos fazer 
com que esse desse liga, desse jogo, e ficamos, conseguimos que nesse período, que foi por 
uns 6, 7, 8 anos até ser 5 vezes campeão paulista, 2 brasileiro, 1 vez sul-americano e 1 vez da 
Copa América, que era a chamada de pan-americano. Então a minha função de lá para cá foi 
ser um geral montador de time. Eu que negociava com atleta, estabelecia valores, conseguia 
valores bastante competitivos, mais em conta do que outras cidades, eu sei disso. Então de 
repente nós, com o tempo, com o passar do tempo e pelas circunstâncias de Rio Claro, porque 
política influi muito na organização de um time, Rio Claro, por ter perdido aqueles políticos que 
gostavam do basquete... perderam na eleição e quem ganhou a eleição foi o partido da 
esquerda, como em quase todo o Brasil, PT, PV, etc. Aqui na cidade pelo menos eles eram um 
pouco avessos a ir atrás de patrocínio e usar a influência deles no patrocínio. O resultado disso 
foi que nós perdemos o patrocínio por um bom período porque o prefeito foi reeleito e nós 
ficamos numa aridez de esporte terrível. Rio Claro ficou sem o basquete. Perdemos, o ginásio 
ficou depauperado, e com isso ficamos trabalhando, para a sorte minha só fiquei me dedicando 
à minha empresa.  Quando assumiu essa nova gestão, que era o pessoal que já era daquela 
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época ... quando eles conseguiram o poder político novamente, imediatamente vieram atrás da 
gente para montar uma nova equipe e foi quando eu contratei agora o primeiro nome que eu 
falei. Bom, agora vou agir diferente, vou contratar primeiro o técnico, depois o time. Eu fazia o 
contrário. Contratei o técnico, o Guerrinha. No campeonato lá em Porto Rico, na Seleção e no 
MSN nos ficávamos conversando, e eu ia montando a equipe. No ano passado ficou em 3° 
nacional e em 5° no Paulista. Disputamos esse ano o  sul-americano. Fácil aí essa colocação. 
Tentamos melhorar este ano, mas infelizmente basquete é assim, nós precisamos melhorar e 
não melhora. 
 
3. Em sua opinião, quais os aspectos do basquete que atraem o publico, a mídia e os 
patrocinadores? 
R: Olha, tem perguntas fáceis e difíceis de ser respondidas aí. O que atrai público, por incrível 
que pareça, o nosso afastamento fez com que o público voltasse em março, no primeiro ano, já 
no segundo ano o povo ficou mais seletivo, buscando resultados. Então o resultado... Rio 
Claro, como em algumas outras cidades, como Franca, é imperioso que nós tenhamos uma 
equipe competitiva. No mínimo ela tem que ter garra. No interior é assim, garra na frente de 
tudo, competitiva, com vontade, e precisa ter resultados, em casa ninguém quer perder, 
mesmo que o adversário seja mais forte é tudo bloqueado, isso no que diz respeito à 
motivação do público, no que diz respeito à mídia, bem, infelizmente a mídia aqui em Rio Claro, 
ela às vezes trabalha a favor e as vezes nem tanto a favor assim. Pode crer ou não, a mídia 
aqui em Rio Claro pede patrocínio para nós, que somos patrocinados. Ou seja, para transmitir 
ou para falar da gente eles pedem dinheiro para viajar, para transmitir jogos nossos, para nós 
deveria ser o contrário. Eles até criticam a nossa posição, de não termos condições de ajudá-
los. Eles acham que a gente não quer, não que a gente não pode. Agora, no que diz respeito a 
patrocinador, é fundamental... isso eu digo com [...] e o dia que tiver TV aberta, todos os times 
vão estar trabalhando de uma forma que eu digo “folgada”, mas de uma forma cômoda. 
Enquanto existir somente como favor a TV por assinatura, os patrocinadores, a menos que 
sejam em posição política, nenhum vai querer patrocinar.  
 
4. Então nós temos um círculo vicioso? 
R: É, exatamente. Os patrocinadores hoje em dia, de praticamente de todas as equipes, eles 
buscam, e que são obrigados a buscar, na verdade não buscam retorno algum. Nós 
precisaríamos fazer uma política fiscal forte em cima do esporte para que isso realmente fosse 
palpável e representasse dinheiro para eles no momento que eles nos patrocinassem. Aí sim 
eu passaria a acreditar. Agora, no que diz respeito a sustentar a equipe, eu copio o que dá 
certo. Eu acho que nossa política escolar está muito errada no que diz respeito à estrutura 
esportiva. Nós deveríamos copiar os americanos no que diz respeito à estrutura esportiva que 
eles tem desde as escolas até as universidades, porque eu acho que o que provoca todo esse 
combustível do esporte, seja ele qual for, é aquela, vamos dizer assim, competição entre uma 
escola e outra. Quando eu era garoto eu me lembro que minha escola disputava campeonatos 
contra outras escolas da cidade. E esses campeonatos eram ... os ginásios pequenos viviam 
cheios e todo mundo procurava torcer, etc. e tal. Infelizmente sucateamos o estudo, 
sucateamos o esporte em função desta estrutura aí. 
 
5. Como o senhor descreveria o basquetebol brasileiro em termos organizacionais e 
estruturais? 
R: Péssimo. Infelizmente existe uma competição entre a CBB, entre as pessoas que pleiteiam 
os cargos da CBB, com a Federação Paulista que não é, não lê a mesma cartilha da CBB. 
Então isso provoca, pelo menos no basquete de São Paulo, um problema terrível. Esse 
problema chegou ao cúmulo de passarmos esses dois últimos anos com um.., não dá nem 
para descrever o que aconteceu. Nós passamos um campeonato retrasado nacional que não 
teve campeão algum do lado da CBB. Teve um campeão da Nossa Liga, que foi uma liga pífia, 
infelizmente. Eu posso dizer isso porque Rio Claro até hoje ainda não pediu demissão, embora 
a liga já tenha até terminado. Mas Rio Claro era sócio fundador da Liga. Não disputou na liga 
porque achou que, vamos dizer assim, porque pessoas também queriam usar a liga como os 
diretores da CBB e da federação usam a federação, e a gente sempre dizendo amém às 
coisas. Então, falar amém para mais uma entidade, a gente resolveu ficar num órgão oficial, 
onde a perspectiva de disputa era maior, onde a perspectiva de ganho de dinheiro era maior. 
Embora tenha sido pequeno, era um pouco melhor, não é, onde a perspectiva de televisão era 
um pouco melhor, o dinheiro da televisão era talvez um pouco mais saudável para a gente e a 
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possibilidade de disputar um campeonato como a gente realmente disputou, um campeonato a 
nível internacional. 
 
6. Os diretores da Nossa Liga pregam que o campeonato da Nossa Liga é feito pelos clubes. 
Seria feito pelos clubes a nível de votação. Isso aconteceu enquanto vocês participaram? 
R: Nós participamos de algumas reuniões, mas infelizmente as promessas propostas pela 
mesma diretiva da liga não se concretizara. As promessas em termos financeiros. Vamos falar 
de Rio Claro: esteve participando da liga almejando disputar um campeonato que fosse 
rentável. E nós, certo ou errado, não nós acreditamos. Chegamos ao ponto de, um certo 
instante para frente, não acreditar aquilo que saia da boca dos dirigentes sentados do outro 
lado da mesa. Nós  passamos a não acreditar. Depois que começaram ofensas, depois que 
essas ofensas a nível de diretor, essas ofensas de diretores da Nossa Liga chegaram até a 
minha pessoa, por exemplo, por eu ser contra um ponto de vista. O simples fato de eu ser 
contra o ponto de vista de um diretor, ele chegou ao ponto de falar em rádio e na internet 
coisas da minha pessoa, querendo ofender ao meu clube. Coisas que eu achei que não estava 
correto. Então a Nossa Liga eu sempre achei que [...]  eu acho que, se você vai montar um 
campeonato de nível A, você tem que ter um mínimo de qualidade de equipes. Eu acho que 
uma equipe como Rio Claro, que quer ter um basquete competitivo e gasta dinheiro para ter 
isso, ela ficar jogando com equipe de expressão alguma e ganhando de 100 a 30 como, já 
houve casos da Nossa Liga, isso para mim é uma coisa totalmente errada. É pior do que jogos 
abertos. Eu acho que os clubes têm que ter um bom senso fazer um remapeamento e montar 
uma estrutura de clubes. Isso não é elitismo, isso é uma realidade.  Você forma. Você pode 
formar uma liga graduada em que você esta no grau A, você tem uma equipe mais competitiva, 
depois grau B e grau C, sei lá, alguma coisa desse tipo. 
 
 
 
 
7. É, mas isso não aconteceu porque, quando a liga surgiu, havia times de expressão como o 
Universo, COC, Rio Claro, Paulistano, e todos saíram. 
R: Todos. Todos estavam presentes. Todos saíram. Eu garanto para você que não houve 
pressão alguma da CBB em nos arrebanhar para o lado dela, não. Fomos porque a CBB falou: 
olha, vocês façam um campeonato do jeito que vocês quiserem – da mesma forma que a 
Nossa Liga falou – eu ainda ofereço tais e tais instruções. Quais eram? Era a Sportv, dinheiro, 
dinheiro de bola, ou seja, o resultado final nós tivemos, em termos de dinheiro, um pouco mais 
de dinheiro. Em termos de organização, nós clubes montamos, fizemos realmente, tivemos 
voz, nós elegemos  nossos representantes dentro da CBB. A CBB pouco interferiu nesse 
aspecto de como seria o campeonato nacional. Isso eu sou obrigado a dizer. 
 
8. Então junto à CBB vocês também tiveram a voz ativa na formulação do campeonato? 
R: Não tive mais porque eu não quis. Se eu quisesse fazer parte da comissão, eu digo em 
nome do clube, se Rio Claro quisesse .. é que no fim iria cair em minha pessoa, como sou uma 
pessoa muito ocupada, eu preferi ficar de fora, embora tivesse sido convidado. Mas os clubes, 
todos eles, nós elegemos os clubes que tomaram conta do campeonato. 
  
 


