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Os estudos sociais sobre o basquetebol no Brasil: uma abordagem inicial 

  

RESUMO: Nos últimos trinta anos têm crescido de maneira considerável os 

estudos sobre o fenômeno esportivo e seus pormenores nas Ciências Sociais 

brasileiras. Entretanto, apesar de se tratar de um campo em ascensão, os 

trabalhos que versam sobre essa temática ainda abordam, sobremaneira, o 

futebol. Partindo deste pressuposto, esta comunicação objetiva passar ao largo 

do esporte bretão e analisar algumas facetas da produção científica sobre outra 

modalidade coletiva que, embora não goze do prestígio e da visibilidade que o 

futebol detém no Brasil, possui uma história bastante rica, mas até certo ponto 

ainda pouco explorada dentro do campo acadêmico e esportivo nacional: o 

basquetebol. Desta forma, utilizando como aporte teórico o levantamento 

bibliográfico da produção científica nas Ciências Sociais e áreas afins acerca 

do tema, a proposta deste trabalho é trazer à tona alguns desses trabalhos e, 

com isso, tentar contribuir para o crescimento dos estudos sobre o basquetebol 

no país. 

Palavras-chave: Basquetebol; Sociologia do Esporte; Esporte e Sociedade. 

 

Introdução 

 

Na contemporaneidade, o esporte tem emergido como um dos 

fenômenos sociais mais instigantes para análise pelas Ciências Sociais. 

Embora pese o fato de que até pouco tempo atrás o tema tenha sido relegado 

dentro da seara de assuntos abordados pela disciplina, é notável o crescimento 

dos estudos que versam sobre o esporte, em suas mais diferentes facetas, 

especialmente nos últimos 30 anos. 

Entre outras motivações, o fenômeno esportivo tem emergido como 

objeto de estudo nas Ciências Sociais pois os intelectuais da área finalmente 

começaram a perceber que este viabiliza um conjunto de discussões 

relevantes para a disciplina. Neste cenário, por ser o principal esporte do país, 

presente no imaginário dos cidadãos comuns como algo que nos constitui 

como brasileiros, o futebol pode ser considerado o esporte mais rico em 

possibilidades analíticas dentro das Ciências Sociais. Contudo, o campo 
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esportivo brasileiro vai muito além do esporte bretão, sendo, portanto, de 

fundamental importância buscar subsídios para a compreensão de outras 

facetas do desporto nacional e o que eles viabilizam entender acerca de 

aspectos da nossa sociabilidade. 

Assim, a proposta deste texto é, a partir da compreensão de 

determinadas aspectos do desenvolvimento dos estudos sociais sobre o 

esporte no Brasil, em especial no decorrer das últimas três décadas, 

apresentar algumas das possibilidades de análise plausíveis de serem 

efetuadas a partir do estudo de uma modalidade específica, a saber, o 

basquetebol. Entendemos e empregamos o termo “estudos sociais do esporte” 

aqui a partir da noção do mesmo proposta por Gastaldo (2010: 7-8), como 

forma de compreender e:  

 

[...] definir um amplo espectro de produção acadêmica, como dissertações e 
teses, artigos científicos em periódicos, grupos de pesquisa e grupos de 
trabalho em congressos que caracteriza-se por abordar o esporte em sua 
dimensão de fato social, (distinguindo-se portanto de abordagens físicas e/ou 
fisiológicas dos fenômenos esportivos), organizada nos moldes de um “campo 
intelectual”, como o descrito por Bourdieu (2002) [...] Assim, o campo dos 
estudos sociais do esporte inclui trabalhos científicos disciplinarmente alocados 
nas áreas de educação física, comunicação, antropologia, sociologia, história, 
educação, geografia, psicologia e muitas outras. 

 

Como esperado – e reconhecendo de antemão os limites desta 

empreitada, ao propor algo dessa natureza acaba por ser inevitável que se 

cometam equívocos e, consequentemente, sejam deixados de lado – fruto 

sobremaneira da ignorância do pesquisador e das limitações desta pesquisa – 

uma série de produções que abordam a temática realizados neste período. 

Afinal, conforme destaca Alabarces (2011), seria impossível conhecer, em sua 

totalidade, as produções acerca do esporte efetuadas no Brasil ao longo desse 

período. De toda forma, considero ainda assim ser válido efetuar tal 

empreitada, realizada a partir do levantamento bibliográfico do termo “basquete 

uma série de artigos, dissertações e teses sobre o tema disponíveis na Internet 

(principalmente em bancos de dados de teses, dissertações e periódicos de 

uma série de universidades brasileiras), como forma de trazer à tona alguns 

desses trabalhos sobre o basquetebol e, com isso, tentar corroborar para o 
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crescimento dos estudos sociais desse esporte no país. A esse respeito, 

Weber (1977: 62-63) auxilia-nos nessa tarefa ao destacar que: 

[...] todo conhecimento da realidade cultural é sempre um conhecimento 
subordinado a pontos de vista especificamente particulares. Quando exigimos 
do historiador ou do sociólogo a premissa elementar de saber distinguir entre o 
essencial e o secundário [...] queremos dizer unicamente que ele deverá saber 
referir – consciente ou inconscientemente – os elementos da realidade a 
‘valores culturais universais’ e selecionar conseqüentemente as conexões que 
para nós se revistam de significado. [...] Por certo que sem as idéias de valor 
do investigador não existiria qualquer princípio de seleção nem conhecimento 
sensato do real singular que do mesmo modo sem fé do cientista na 
significação de um qualquer conteúdo cultural, resultaria completamente 
desprovido de sentido todo estudo do conhecimento da realidade singular.  

 

Diante disso, é importante frisar que, conforme demonstra Norma 

Ferreira (2002: 269), “a história da produção acadêmica é aquela proposta pelo 

pesquisador que lê”, de modo que existirão tantas histórias possíveis quanto 

pessoas interessas a investiga-las. Mas antes de adentrarmos especificamente 

nos estudos sociais acerca do jogo da bola ao cesto, é importante destacar 

alguns caminhos percorridos pela Sociologia do Esporte ao longo desse 

período como forma de contextualizar ao que virá a seguir. 

 

O campo de jogo 

 

No caso específico do Brasil, a Sociologia do Esporte se constituiu 

principalmente em torno do desporto mais popular do país, o futebol. Nesse 

sentido, talvez o primeiro autor a abordar o esporte bretão em seus escritos 

com maior fôlego no Brasil tenha sido Gilberto Freyre. Sociólogo e antropólogo 

de fundamental importância para o desenvolvimento das Ciências Sociais no 

país, Freyre e seus estudos ajudaram a fomentar uma nova forma de entender 

a nação – tanto socialmente quanto culturalmente - e influenciaram trabalhos 

de várias gerações subsequentes. 

Conforme afirma Barreto (2004), Freyre escreveu sobre futebol pela 

primeira vez em artigo publicado no Jornal A Província, de Pernambuco, no 

ano de 1929. No texto em questão, denominado Fair Play e publicado sob o 

pseudônimo de Jorge Rialto, o autor abordara a questão da falta de 
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esportividade e a violência praticada por jovens em uma partida ocorrida no Rio 

de Janeiro. 

Algum tempo depois, em 1936, Freyre dedica um parágrafo da obra 

"Sobrados e Mucambos" para falar sobre a ascensão do mulato em alguns 

espaços sociais, como o esporte, o Exército, a Marinha e as Forças Armadas. 

Dois anos mais tarde, em 1938, Freyre publicou no Diário de Pernambuco o 

artigo Foot-ball Mulato, no qual destacava a participação e a coragem do Brasil 

em mandar para a Copa do Mundo daquele ano, sediada na França, um “time 

fortemente afro-brasileiro”, bem como dava indícios de um suposto jeito 

brasileiro de jogar, pautado no improviso, na arte, semelhante à dança e a 

capoeira e que se diferenciava do modo como os europeus, em especial os 

ingleses, praticavam o esporte (SOARES, 2003). 

O interesse em compreender as influências da cultura negra no estilo de 

jogar futebol do Brasil foi o mote para grande parte dos textos de Freyre sobre 

o esporte bretão. Seus escritos acerca do tema, espalhados em artigos 

publicados no Diário de Pernambuco, O Cruzeiro, Folha de S. Paulo e nos 

livros "Sobrados e Mucambos", de 1936, e "Brazil: an interpretation", de 1945, 

apontam o interesse do autor em analisar o futebol a luz da sua concepção de 

mestiçagem e do mito da democracia racial. A esse respeito, conforme aponta 

Barreto (2004: 237): 

 
Como se vê, apesar de tratar “apenas” do futebol em artigos, alguns de jornais 
e revistas, e em uma entrevista, Freyre desenvolve argumentos expostos em 
suas principais obras para dar sustentação a algumas de suas teses. Por 
exemplo, em Sobrados e Mucambos, de 1936, ele já afirmara “que os 
descendentes dos bailarinos da navalha e da faca como que se vêm 
sublimando nos bailarinos da bola, isto é, da bola de foot-ball [ ... ] ”, e segue ali 
fazendo mais referência ao dionisíaco Lêonidas da Silva. Nesse sentido, vê-se 
que Freyre, tão remotamente, já apontava as características do estilo brasileiro 
de jogar futebol, que, só mais tarde, nos acostumamos a chamar de futebol-
arte. 

 

Contudo, entre os escritos de Freyre sobre o futebol, nenhum obteve 

tamanha projeção quanto o prefácio que redigiu para a obra "O negro no 

futebol brasileiro", do jornalista Mauro Filho. Publicado em 1947 e ampliado em 

1964, o livro em questão foi, conforme destaca Marchi Júnior e Souza (2010: 

55), “[...] exaustivamente reproduzido no âmbito das Ciências Sociais e 

utilizado como uma referência para pensar alguns problemas relativos à 
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inserção do negro e das camadas mais pobres da população no universo 

sociocultural do futebol”. 

Ainda a respeito do prefácio escrito por Freyre para o livro de Mauro 

Filho, Antonio Jorge Soares destaca que, em decorrência da carência de fontes 

sobre o tema e pelo vigor do texto – tido como um cânone dos escritos de 

futebol no Brasil, acabou por ocorrer um esquecimento tácito das influências de 

Freyre na obra em questão. Sobre isso, Soares (2003: 157) aponta que:  

 
No prefácio, o mérito que Freyre confere a Mário Filho poderia ser pensado 
com uma espécie de orgulho do criador de imagem do Brasil que se refletia em 
vários espaços e também nas páginas do O negro no futebol brasileiro. O 
elogio, assim, seria do ‘mestre’ ao ‘discípulo Mário Filho’ que assumia, ao seu 
próprio estilo, a mesma empreitada de construir uma imagem positiva do Brasil. 
Freyre buscava em todas as expressões, detalhes e produtos da cultura a 
afirmação das singularidades do Brasil, Mário Filho, construiu semelhante olhar 
sobre o futebol, sobretudo pela influência do negro que teria transformado o 
futebol anglo-saxão em brasileiro. 

  

As incursões de Freyre na análise do futebol brasileiro e a obra de 

Mauro Filho se constituem como um estágio inicial da análise do fenômeno 

esportivo no país. Ainda que de forma não sistemática, esses trabalhos foram 

importantes para a tomada de consciência da relevância que o esporte – neste 

caso específico, o futebol – possuía dentro da cultura e da própria sociedade 

brasileira. 

Entretanto, apesar destes esforços iniciais, a Sociologia do Esporte 

somente começou a receber maior atenção dentro do campo acadêmico 

brasileiro a partir de meados da década de 1970 e início dos anos de 1980. Os 

primeiros indícios da emergência da temática como objeto de estudo mais 

sistemático no país são a publicação, em 1969, da tradução do livro "Sociologia 

do Esporte", do sociólogo francês Georges Magnane, bem como o ensaio de 

João Lyra Filho denominado "Introdução à sociologia dos desportos", publicado 

em 1973 e que em um ano após seu lançamento, já alcançava a terceira 

edição (DIAS, 2009: 2).  

 Em consonância a publicação destes primeiros manuais surge também 

os primeiros trabalhos de historiadores profissionais sobre o esporte, bem 

como a publicação de artigos que versam sob a temática em periódicos como a 

revista "Encontros com a Civilização Brasileira" que, no ano de 1978, contou 
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com a publicação de textos assinados por Jacob Klintowitz e Joel Rufino dos 

Santos – que em 1981 publicaria também o ensaio "História política do futebol 

brasileiro". 

 Estes trabalhos contribuíram para o surgimento, a partir dos anos 1980, 

de um conjunto mais sistemático de estudos voltados a análise do fenômeno 

esportivo, com destaque sempre para o futebol (TOLEDO, 2001). A respeito 

das principais publicações e esforços intelectuais neste período, que foram de 

fundamental importância para a emergência da Sociologia do Esporte como 

uma área de relevância dentro do campo acadêmico brasileiro, Gastaldo (2010: 

8) destaca que: 

  
Desde meados dos anos 1970, alguns cientistas sociais começaram a dedicar-
se à dimensão social do fenômeno esportivo – futebolístico, para ser mais 
preciso. Destacam-se neste período Roberto Da Matta, que desde 1974, em 
artigos para a imprensa, apontava a dimensão cultural do futebol no Brasil, 
Sérgio Miceli, sociólogo que publicou artigos sobre a Gaviões da Fiel em 
periódicos científicos entre 1977 e 1979 e Ricardo Benzaquen de Araújo, que 
em 1980, defendeu dissertação de mestrado no Museu Nacional intitulada “Os 
Gênios da Pelota: um estudo do futebol como profissão”, orientado por Gilberto 
Velho. Provavelmente, a primeira dissertação de mestrado a tratar o esporte 
em perspectiva social no Brasil foi a de Simoni Lahud Guedes, em 1977, 
“Futebol Brasileiro: instituição zero”, orientada por Luiz de Castro Faria, no 
Museu Nacional. Pioneira neste campo, Simoni participou, com outros 
antropólogos, da obra que tradicionalmente se considera o marco dos estudos 
sociais do esporte no Brasil, a excelente coletânea “Universo do Futebol”, 
organizada por Roberto Da Matta em 1982. Nesta coletânea, o futebol é 
apresentado dentro de uma perspectiva antropológica da cultura, como “drama 
social”, a partir de estudos etnográficos. Neste primeiro momento, o único 
esporte abordado foi o futebol, cuja preeminência no universo cultural brasileiro 
é evidente. 

    

Os trabalhos destacados por Gastaldo foram fundamentais para a 

emergência e a consolidação dos estudos sobre esporte – sobremaneira o 

futebol – nas Ciências Sociais nacional. É a partir deste pontapé inicial ocorrido 

nas décadas de 1970 e 1980, sobretudo a partir dos esforços de, entre outros, 

Roberto Da Matta e das dissertações pioneiras de, entre outros, Ricardo 

Benzaquen de Araújo e Simoni Lahud Guedes, que o esporte começa a ganhar 

mais espaço na universidade brasileira. 

 A partir destes esforços iniciais, na década seguinte o esporte passa a 

receber mais atenção no campo acadêmico brasileiro, crescendo e 

diversificando o número de publicações versando sobre o fenômeno esportivo 

e as atividades de movimento. Conforme aponta Dias (2009: 2), em 1990 é 
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criado o Núcleo de Sociologia do Futebol vinculado ao departamento de 

Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que entre 

1994 e 1997 editaria a revista Pesquisa de Campo. Ainda em 1990 são 

publicados os livros "O pontapé inicial", de Waldenyr Caldas, que aborda a 

história do futebol no país entre os anos de 1893 e 1933 e “O que é sociologia 

do esporte” de Ronaldo Helal – que defenderia em 1994 sua tese de doutorado 

na New York University denominada "Passes e impasses. Futebol e cultura de 

massa no Brasil". O período destacado aponta para um movimento de 

aceleração e solidificação das publicações voltadas a análise do esporte nas 

Ciências Sociais do Brasil. 

 Em decorrência, nos anos seguintes, conforme destaca Pablo Alabarces 

(2011: 20), os trabalhos que versam sobre o fenômeno esportivo nas Ciências 

Sociais “cresceram em quantidade, visibilidade, solidez e rigor”, embora ainda 

pese o fato de que segundo o autor eles permaneçam “condenados à periferia 

da legitimidade acadêmica”.  

 Todavia, mediante ao exposto é possível compreender, em linhas gerais, 

alguns aspectos do processo de surgimento da Sociologia do Esporte no Brasil, 

processo este que, conforme destaca Marchi Junior e Souza (2010), fundou-se 

a partir da emergência de um campo da sociologia do futebol para, 

posteriormente, constituir um espaço mais amplo de discussões, pautado na 

análise de outros fenômenos esportivos além do esporte bretão. 

 O surgimento do campo de estudos da Sociologia do Esporte no Brasil 

ocorreu em consonância com a fundação deste campo de estudos na América 

Latina. A esse respeito, Pablo Alabarces (2004) aponta para o papel de 

vanguarda dos intelectuais brasileiros neste processo, tendo a obra "Universo 

do Futebol" do antropólogo Roberto Da Matta um papel fundacional deste 

campo. O sociólogo argentino destaca também a importante função que a 

constituição de grupos estáveis de pesquisa voltadas a análise do fenômeno 

esportivo – sobretudo a partir da década de 1990 – tiveram para a 

consolidação do campo de estudos sobre o esporte no Brasil e ao redor do 

continente. 

Diante disso, o autor argentino afirma que a problemática central deste 

campo não paira tanto na ausência de interesse e trabalhos que versam sobre 



8 
 
 

   
 

a temática, mas sim o caráter periférico, isolado e desarticulado que estas 

investigações ocupam dentro das Ciências Sociais no continente. 

Compartilhando as preocupações de Alabarces, Guedes (2011: 40) destaca 

que a agenda proposta pelo autor para a disciplina “é uma proposta de 

intervenção: é uma esperança de transformação do esporte em um território 

realmente democrático”. Para tal, Guedes (Idem: 40-41) alerta que: 

  
[...] nossa contribuição para a democratização do fenômeno esportivo será 
tanto mais efetiva quanto mais produzirmos Ciência Social de qualidade. E será 
tanto mais efetiva quanto mais deslocarmos nosso olhar para o “outro”, 
reproduzindo o movimento básico, relativizador, da antropologia clássica; e 
quanto mais desvendarmos analiticamente as formas complexas e sutis de 
circulação dos capitais simbólicos e econômicos no campo esportivo, 
redistribuindo o poder. 

   
Nestes termos, visando corroborar para a transformação do esporte em 

um território realmente democrático, há nos artigos de Alabarces e Guedes, 

conforme aponta Luís Fernando Rojo (2011), a preocupação com a 

diversificação dos temas passíveis de análise por este campo de estudos, uma 

vez que, segundo a antropóloga brasileira, há a predominância do futebol como 

base empírica nos trabalhos produzidos no Brasil. A esse respeito, a Guedes 

(2011: 38) destaca que “se a hegemonia dos estudos sobre futebol é 

justificável, ao menos nestes dois contextos, tendo em vista sua extraordinária 

importância mundial e local, a ampliação dos campos empíricos enfocando 

práticas esportivas diversas é extremamente alvissareira”. 

Assim, na sequência, a proposta desta comunicação é vir de encontro 

com o destacado pelos referidos autores no sentido de ir além dos estudos 

sobre o esporte bretão e deslocar o olhar para o “outro”; neste caso, o 

basquetebol. Para isso, o enfoque aqui é trazer à tona, mesmo que de maneira 

bastante introdutória, alguns trabalhos que versam sobre essa temática 

produzidos no Brasil ao longo das três últimas décadas, bem como algumas 

possibilidades de análise tendo como enfoque a modalidade da bola ao cesto.  

 

Partindo para a cesta 

 

Criado pelo canadense James Naismith no ano de 1891, o basquetebol 

surgiu na cidade estadunidense de Springfield, no estado de Massachussets, a 
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partir da necessidade de se criar uma forma de atividade física alternativa ao 

futebol americano e que pudesse ser praticada, durante o inverno, em 

ambientes fechados. Diante disso, o professor Naismith, formado em teologia e 

que lecionava educação física na tradicional Associação Cristã de Moços 

(YMCA), foi incumbido de criar um jogo atraente, que pudesse ser praticado 

por um grande número de alunos, fácil de aprender, sem a violência típica do 

futebol americano e que fosse adaptável a qualquer espaço (DAIUTO, 1991). A 

partir da concatenação desses fatores e da criatividade de Naismith, surgia o 

esporte da bola ao cesto. 

 Desde então, uma série de fatores transformaram essa atividade física 

em um esporte de alto rendimento e, ao mesmo tempo, altamente rentável. O 

primeiro passo para essa mudança foi, já em 1982, a delimitação das primeiras 

regras oficiais do esporte, bem como a produção das primeiras cestas e da 

primeira bola oficial da modalidade, produzida pela A. C. Spalding & Brothers 

(empresa que ainda nos dias atuais é responsável por comercializar bolas e 

outros materiais esportivos para a NBA, NBB e as principais ligas de 

basquetebol do planeta) e que foi o estopim para um crescente processo de 

profissionalização e mercantilização do basquetebol. 

A partir da criação das primeiras regras, da estruturação de um, a priori, 

rudimentar mercado de artigos da modalidade (que começou com os materiais 

básicos para a sua prática – como tabelas, cestos e bolas – para futuramente 

evoluir em um mercado altamente diversificado e lucrativo) e da difusão da 

modalidade ao redor do mundo decorrente da estruturação do campo 

específico do basquetebol e da propagação de sua prática – seja como forma 

de lazer ou em campeonatos oficiais – é possível compreender alguns 

aspectos, conforme destaca Pierre Bourdieu (1983: 138), do modo no qual: 

 

[...] 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 de jogo e, ao mesmo 
tempo, na qualidade social dos participantes, praticantes ou espectadores, pela 
lógica específica do “campo esportivo”. 

 

 Partindo deste pressuposto, um dos objetos de estudo mais abordados 

pelos pesquisadores da área no Brasil refere-se a própria lógica de 
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funcionamento do basquetebol brasileiro e as disputas políticas e de 

hegemonia pertinentes a esse campo. Sobre isso, destacam-se, entre outros, a 

dissertação de mestrado do ex-jogador de basquetebol Rolando Júnior (2008) 

sobre as relações de poder presentes na organização do basquetebol 

brasileiro, a dissertação de Beneli (2007) sobre a apropriação das 

características do esporte profissional nas categorias de base do basquetebol 

masculino paulista, o artigo de Bastos e Guitti (2013) sobre a estrutura 

organizacional e dos gestores da Liga de Basquete Feminino (LBF), o artigo de 

Beneli, Rodrigues e Montagner (2006) sobre a organização do basquetebol 

masculino brasileiro a partir das transformações ocorridas no esporte moderno 

sob a perspectiva teórica de Jean-Marie Brohm, bem como os trabalhos de 

Hirata e Pilatti sobre o potencial mercantil do basquetebol brasileiro como um 

todo (2004) e acerca da organização administrativa de uma equipe profissional 

da modalidade no país (2009). A partir destes trabalhos é possível 

compreender uma série de questões relevantes acerca da estruturação da 

modalidade no Brasil, bem como características próprias de sua 

profissionalização, organização, mercantilização e espetacularização. 

 Acerca deste último ponto, é válido destacar que a primeira vez que o 

basquetebol surge como objeto de análise em um estudo de maior fôlego data 

o ano de 1991, mais especificamente na dissertação de mestrado defendida 

por Ana Márcia Silva junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Santa Catarina com o título de “Esporte espetáculo: a 

mercadorização do movimento corporal humano” e sob orientação de Paulo 

Ghiraldelli Jr. No trabalho em questão, a autora propõe uma análise do 

processo de transformação do esporte em espetáculo esportivo, em especial 

no que tange a mercadorização desse fenômeno. Desta forma, e a fim de 

corroborar com sua argumentação, Silva analisa algumas transformações – 

nas regras, gestos técnicos, táticas e treinamento – ocorridas no basquetebol 

ao longo de sua história e que foram influenciadas por esse processo de 

espetacularização que passou o esporte nas sociedades capitalistas ao longo 

do século XX. 

Desde então, uma série de outras possibilidades de análise a partir do 

basquetebol foram realizadas no Brasil. Além da dimensão estrutural da 
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modalidade e do espetáculo, a partir do basquetebol é possível compreender 

aspectos relevantes a respeito da construção de identidades por meio do 

esporte. A esse respeito, destaca-se a dissertação de mestrado defendida por 

Silva (2012) acerca da constituição da identidade negra de alunos e alunas de 

basquete de rua da Central Única das Favelas (CUFA) do Ceará. A questão da 

identidade permeia também a tese de doutorado de Rodrigues (2014), onde o 

autor realizou uma investigação sobre a formação profissional de treinadores 

de basquetebol, em especial daqueles que lidam com as categorias de base, 

buscando compreender o processo de constituição identitária desses agentes. 

 Outra faceta dos estudos sociais sobre o esporte que o basquetebol 

corrobora a suscitar refere-se a área da educação. Sobre essa questão, nota-

se que a primeira vez que a modalidade serviu como aporte teórico para uma 

discussão dessa natureza data o ano de 1993. Na ocasião, Paulo Cesar 

Montagner defendeu a dissertação intitulada “Esporte na competição x 

educação? O caso do basquetebol” na Universidade Metodista de Piracicaba 

sob orientação de Ademir Gebara. A partir de uma abordagem multifacetária, 

Montagner buscou compreender o modo como o esporte influencia no 

processo educativo. Para fundamentar sua análise, o autor se utilizou do caso 

do basquetebol, analisando, entre outros, a modalidade como esporte de 

competição e histórias de vida de pessoas envolvidas de alguma forma com o 

basquetebol. 

Na sequência, dentre os objetos de disputa no campo específico do 

basquetebol, um dos mais relevantes para a prática da modalidade é o próprio 

corpo. A fabricação dos corpos para a prática em alto nível da modalidade é 

um diferenciador social importante e que merece ser destacado. No caso 

específico do esporte da bola laranja, ter o corpo considerado propício para a 

prática do esporte – alto, atlético, fabricado em academias, seguindo uma 

alimentação específica e moldado a partir de muito treinamento – é um 

condicionador fundamental para obter sucesso na modalidade. Afinal, se você 

não for alto e atlético o suficiente, dificilmente conseguirá obter êxito na prática 

da modalidade. A esse respeito, é válido apontar a análise de Gaudin (2007: 

57) sobre o assunto: 
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Um outro fator de explicação pode ser relacionado à altura dos jogadores, num 
país de segmentos populacionais de certas regiões padecem de problemas de 
desnutrição há várias gerações, acarretando consequências na estatura média 
dos habitantes. Ressalte-se que a cesta de basquete fica a 3,05 metros de 
altura, para qualquer jogador. Ao contrário do futebol, o basquete favorece os 
jogadores altos e desfavorece os baixos. Isso não quer dizer que não existam 
indivíduos altos e dotados de corpos atléticos nas camadas pobres da 
população. Mas, esses indivíduos não vão espontaneamente em direção ao 
basquete; e sim, direcionam-se mais para o futebol, que é a via real da 
profissionalização esportiva no Brasil. 

 

 Essa corporalidade específica voltada à prática do basquetebol também 

foi objeto de estudo por Rojo (2014), neste caso abordando o processo de 

aprendizagem desta prática específica por atletas cadeirantes da modalidade e 

a construção das performances corporais destes atletas a partir da interação 

com suas cadeiras de rodas de competição. Conforme destaca o autor, há uma 

reconfiguração do habitus destas pessoas a partir do aprendizado de uma nova 

posição corporal moldado pela prática da modalidade, bem como a 

ressignificação que estes atletas passam em sua corporalidade e identidade, 

uma vez que, no campo esportivo onde estes atletas vivem, “o sentido atribuído 

a determinados tipos de próteses, tais como implantes dentários por exemplo, 

não caracteriza ninguém como ‘portador de deficiência’, enquanto a 

necessidade de uma cadeira de rodas o identifica como tal” (ROJO, 2014: 13). 

 Ainda sobre a importância da corporalidade para a prática do 

basquetebol, são notáveis o desenvolvimento e a transformação no nível de 

exigência física que a modalidade passou no decorrer dos anos. Se outrora o 

basquetebol já chegou a ser praticado descalço e até mesmo na chuva (como 

na primeira final Olímpica da modalidade, realizada em Berlin no ano de 1936), 

no tempo presente os calçados para a prática do basquetebol são altamente 

tecnológicos e muitos ginásios ao redor do mundo possuem até mesmo 

sistema de ar condicionado e piso flutuante. Tudo isso para servir de aporte à 

prática esportiva de alto rendimento, que exige fisicamente cada vez mais dos 

atletas. 

 Sobre essa questão, o caso da NBA é um bom exemplo para ilustrarmos 

o nível atual de exigência física no basquetebol de alto rendimento na 

atualidade. Contando com os principais jogadores de basquetebol do planeta, a 

liga norte-americana promove, apenas em sua temporada regular, 82 jogos em 
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um calendário espalhado entre o final de outubro e começo de abril. Sem 

contar a fase de playoffs, os jogadores atuam, em média, uma partida a cada 

2,28 dias. Se por si só esse número já surpreende, vale lembrar que os jogos 

da NBA têm uma média de 48 minutos por partida, oito a mais que a média do 

basquetebol praticado no resto do mundo, que segue os padrões e as regras 

da FIBA (Federação Internacional de Basquete). 

 E se o desgaste físico decorrente do alto número de partidas para um 

jogador comum já é grande, o nível de exigência dos jogadores de elite da liga 

norte-americana é ainda maior. A esse respeito, nos valemos aqui do caso de 

Kevin Durant, escolhido como o MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA na 

temporada 2013-14, para ilustrar essa questão. O ala do Oklahoma City 

Thunder atuou, apenas na temporada regular, um total de 3122 minutos em 81 

jogos, ficando em quadra numa média de 38,5 minutos por partida. Nesses 

jogos, Durant percorreu uma distância, em média, de 4.0234km, a uma 

velocidade média de 6,3 km/h.. Ao todo, o ala de 25 anos percorreu um total de 

326.05km apenas em jogos oficiais da temporada regular1. 

 Entretanto, se a liga norte-americana de basquetebol disponibiliza uma 

infinidade de informações acerca de seus jogadores e da liga como um todo, o 

basquetebol brasileiro ainda deixa muito a desejar nesse quesito. Afinal, 

concomitantemente a evolução – e o nível de exigência – física que passou o 

basquetebol ao longo de sua história, se deu também o desenvolvimento de 

uma série de informações e questões pertinentes à modalidade e que 

interferem diretamente em sua prática e em outros aspectos que extrapolam o 

campo de jogo. 

 E como se vê, o basquetebol possibilita também a investigação de uma 

série de indicadores de jogo a partir de uma perspectiva quantitativa. Dentre os 

que se aventuram nessa área, destacam-se as produções de Dante de Rose 

Júnior. Em linhas gerais, em suas produções sobre o basquetebol o educador 

físico aborda sobremaneira aspectos técnicos e táticos da modalidade, 

utilizando-se da coleta e análise de dados como forma de integrar a teoria com 

a prática da modalidade bem como seus desdobramentos. 

                                                           
1 Dados coletados no site oficial da NBA. Disponível em: 
http://stats.nba.com/playerTrackingSpeed.html. Acesso em 10.10.2015.  

http://stats.nba.com/playerTrackingSpeed.html
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A esse respeito, De Rose Junior, Lamas, Negretti e (2005) destacam 

que a quantidade – e a qualidade – de informações geradas a partir de uma 

partida de basquetebol é muito maior do que a capacidade de armazenamento 

destes dados por qualquer observador. Desta forma, faz-se necessário pontuar 

a importância da coleta e análise criteriosa de todos esses dados obtidos a 

partir de um jogo de basquetebol, a fim de organizar e sistematizar essas 

informações, auxiliando na utilização correta destas por técnicos, atletas e 

estudiosos da modalidade. Desta forma, conforme destacam De Rose Junior, 

Tavares e Gitti (2004: 378): 

 

No basquetebol, a análise do jogo é imprescindível para a caracterização de 
suas exigências específicas. Como um esporte de cooperação e oposição, 
invasivo, com ocupação de espaços comuns e participação simultânea dos 
atletas esse esporte proporciona uma grande variedade de situações que 
podem ser observadas e analisadas [...]. Essas análises podem ocorrer em 
diferentes dimensões: tática, técnica, motora, energética, morfológica e 
psicológica. 

   

 Mas para além das questões técnicas e táticas, essas informações 

auxiliam na compreensão de uma série de fatores que vão muito além do 

campo de jogo. E se a utilização de dados e informações advindas da 

modalidade por parte dos técnicos e equipes no basquetebol nacional ainda 

ocorre de forma muito rudimentar, é possível verificar que em estudos 

científicos no país e, mais especificamente na área das Ciências Sociais, ela é 

ainda mais escassa. Desta forma, é imprescindível para o desenvolvimento 

tanto da modalidade – seja dentro ou fora de quadra – quanto da disciplina que 

estudos dessa natureza sejam realizados. Acerca da produção de 

conhecimento na área, Gastaldo (2010: 7) destaca que: 

 

[...] a exemplo de muitas outras áreas da ciência social brasileira, nossa 
produção acadêmica sobre esportes é ainda voltada predominantemente para 
nossos próprios compatriotas, em congressos, periódicos ou livros que 
circulam quase que exclusivamente em território nacional, e entre grupos 
disciplinarmente delimitados. 

 

 A esse respeito, é notória, especialmente no caso do basquetebol 

brasileiro, a falta de interlocução entre os trabalhos produzidos na universidade 

sobre a modalidade e aqueles que trabalham diretamente com o basquetebol – 
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sejam técnicos, professores, dirigentes, atletas, etc. Esse ainda é, conforme 

aponta Bourdieu (1990: 207), um dos princípios “das dificuldades particulares 

que a sociologia do esporte encontra”, pois embora seja notória a evolução da 

disciplina nos últimos anos, ela ainda parece padecer do problema destacado 

pelo intelectual francês de ser frequentemente “desdenhada pelos sociólogos” 

e “desprezada pelos esportistas” (Idem). Apesar de que, conforme destacado 

anteriormente, os estudos sociais sobre o esporte têm crescido em importância 

e vigor dentro da área, seu alcance ainda permanece restrito, sobremaneira, 

aos nossos pares dentro da academia. 

 Desta forma, é de suma importância para o desenvolvimento do 

basquetebol no país que haja uma maior interação entre aqueles que estudam 

a modalidade e os responsáveis por fomentar a prática do esporte em todos os 

níveis. Afinal, a dicotomia existente os “teóricos” do esporte e aqueles que 

atuam diretamente com a prática esportiva é um entrave que necessita ser 

superado, uma vez que uma maior interlocução entre estes dois campos 

possibilitaria o acumulo de experiências e novos saberes para ambos, 

contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento do esporte no país. 

 

Considerações finais 

 

Embora seja conhecido como o país do futebol, o Brasil possui uma rica 

– e até certo ponto ainda pouco explorada – história no esporte da bola laranja. 

O país foi um dos primeiros países a ter contato com a modalidade, trazida 

pelo professor estadunidense Augusto Shaw no ano de 1894. Desde então, a 

escola brasileira de basquete se tornou uma das mais tradicionais e vitoriosas 

do planeta, tendo a seleção masculina participado de 14 das 18 edições dos 

Jogos Olímpicos (conquistando três medalhas de bronze, em 1948, 1960 e 

1964), e sendo a única seleção, ao lado dos Estados Unidos, a participar de 

todas as edições do Campeonato Mundial da modalidade, se sagrando 

campeão do torneio nos anos de 1959 e 1963. 
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No tempo presente, estima-se que o esporte – o segundo mais popular 

no planeta – esteja presente em mais de 200 países2, contando com mais de 

450 milhões de praticantes ao redor do mundo entre amadores e profissionais3. 

Diante da relevância que o basquetebol possui no cenário esportivo brasileiro e 

mundial, a intenção deste texto foi apresentar, mesmo que de maneira 

introdutória, algumas facetas da produção científica sobre o basquetebol 

produzida no país nos últimos 30 anos. 

Mediante ao exposto, foi possível verificar que a modalidade da bola ao 

cesto viabiliza um conjunto de discussões relevantes para as Ciências Sociais. 

Deste modo, intentou-se aqui apresentar algumas dessas possibilidades 

analíticas, destacando alguns estudos produzidos no Brasil que abordam a 

questão da estruturação do campo da modalidade, determinadas facetas do 

processo de espetacularização do esporte moderno, questões sobre 

identidade, educação, profissionalização, análise quantitativa, dentre outras 

dimensões possíveis de serem abordadas a partir do estudo do basquetebol. 

Contudo, vale destacar que estes trabalhos foram produzidos, em sua grande 

maioria, por pesquisadores de áreas afins às Ciências Sociais, especialmente 

da Educação Física e da Educação. 

Sobre isso, a partir do levantamento realizado aqui foi possível encontrar 

apenas duas publicações produzidas por cientistas sociais que abordam o 

basquetebol. A primeira, um artigo de Hugo Lovisolo e Yara Lacerda publicado 

no ano de 1999, aborda o fenômeno de imbricação entre espiritualidade e a 

dinâmica racional do basquetebol tendo como objeto de análise o treinador 

mais vitorioso da história da NBA, Phil Jackson, e o segundo, publicado em 

2007 pelo sociólogo francês Benoit Gaudin, procura compreender algumas das 

razões pela qual o basquetebol ocupa uma posição de segundo plano no 

campo esportivo nacional. Diante desse cenário, é notória a dívida que as 

Ciências Sociais – e também a História – ainda possuem na análise deste 

esporte. 

                                                           
2 The Canadian who invented basketball, BBC News, 20 de setembro de 2010. Disponível em 
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11348053. Acesso em 02.09.2015. 
3 FIBA: International Basketball Federation – Key numbers. Disponível em 
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/962/selNodeID/962/quicFacts.
html. Acesso em 02.09.2015. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11348053
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/962/selNodeID/962/quicFacts.html
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/962/selNodeID/962/quicFacts.html
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Por fim, buscou-se demonstrar que existe um gap entre as produções 

científicas que abordam o basquetebol no Brasil e os responsáveis por difundir 

a prática da modalidade. Desta forma, faz-se necessário, como forma de 

desenvolver o esporte no país, superar essa dupla barreira: a da baixa 

quantidade de produções nas Ciências Sociais brasileiras sobre o basquetebol 

e a necessidade de uma maior interlocução entre os saberes produzidos na 

universidade sobre o esporte e os responsáveis por fomentar a prática da 

modalidade no país em seus mais diferentes níveis. 
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