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Introdução
Hoje parar, é quase um insulto, pois o basquetebol praticado pelos veteranos

do Clube Regatas de Rio Grande, é um exemplo disso. A sua prática é procurada por
vários grupos, inclusive por ex-atletas com idade acima de 35 anos, que é a idade
que caracteriza a categoria master.

Nesse contexto, definimos a história da formação do grupo de veteranos desde
a década de 40, visto que o Clube de Regatas de Rio Grande fundado em 1897, foi
introdutor do basquete no estado do Rio Grande do Sul, formando o primeiro time
gaúcho. Comprovando a hipótese de que os atletas mantem suas relações sociais
através do esporte, jogo ou convivência para se sentirem pertencentes a um grupo.

Além disso, pretende-se, suprir, embora através de um trabalho incipiente, a
carência de informações em relação ao Basquete veterano, categoria que apesar de
ser uma realidade nacional, inclusive com organização de competições, não é
amplamente divulgada. Objetivando descrever a história do basquete veterano de Rio
Grande desde os anos 40, verificar os principais objetivos dos basqueteiros, bem
como compreender o significado social da prática do esporte.

Metodologia
Seguindo nessa linha, trata-se de uma pesquisa com características do

método qualitativo somada a uma análise sociológica de viés histórico, na qual foi
utilizado tratamento de fontes, revisão da literatura, material de imprensa além das
entrevistas com os atletas veteranos. A coleta de dados foi realizada durante todo o
primeiro semestre de 2006, com oito atletas veteranos. Sendo o eixo da história oral
empregado através de entrevistas e observações durantes treinamentos e torneios.

A pesquisa compreende um resgate histórico da memória do basquete
veterano de Rio Grande, desde o seu surgimento até os dias atuais, fazendo a
relação do esporte com a representação social do atleta, buscando esclarecer e
enriquecer o conteúdo desse grupo em nossa sociedade.

No esporte busca-se a vitória, mas também aprende – se com a derrota. As
sensações e emoções agradáveis se repetem dentro e fora da quadra. Embora haja
momentos de angústia, tristeza e frustração, o saldo positivo ainda é maior. A maior
vitória, no caso desses atletas, é a oportunidade de estar praticando o esporte com
prazer e sem agressividade.

Resultados
Acredita-se que os atletas veteranos, na condição em que se encontram no

momento conseguem atingir resultados esportivos em função de terem praticado
atividades físicas desde a juventude. Segundo eles ser veterano é um recomeçar, se
têm a chance de vir a ser alguém que nunca se foi enquanto atleta, é ter anseios e
ambições diferentes daquelas que se possuíam. As conquistas passam a ser da alma
e do coração.
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Esse espírito amistoso, intensamente participativo, é que predomina entre os
jogadores de basquete. Segundo o grupo o movimento é um ambiente onde se pode
através da interação ter o estímulo para continuar no esporte da nossa preferência. A
filosofia é calcada na pessoa, na família e na amizade. Os encontros acontecem três
vezes na semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras, duas horas por dia, há mais
de cinquenta anos.

Considerações finais
Numa visão geral, ficou evidenciado que na prática do basquetebol veterano,

embora o objetivo mais importante não seja o resultado, mas a possibilidade de se
manter ativo e com boa qualidade de vida, interagindo em um grupo com interesses
comuns, a disposição dos atletas é surpreendente.

O esporte quando praticado priorizando o lazer, as ações dos integrantes do
grupo passam a ser pautadas por princípios de cooperação e companheirismo, todos
se tornam agentes de um processo interativo. Nesse sentido, o esporte passa a ser
uma das atividades mais gratificantes, além de contribuir para à saúde, gera
momentos prazerosos. Isso significa manter-se vivo, de forma salutar. O mais
importante, no caso, passa a ser – levantar a taça da vitalidade e do crescimento
humano.
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