Muricy aponta filosofia do basquete como motivação para liderança
Jorge Corrêa
O São Paulo passou 32 jogos em busca da ponta da tabela e apenas ao final da 33ª rodada
alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro. O time chegou a estar 11 pontos atrás do
primeiro colocado e reagiu. Tudo graças ao basquete.
Muricy Ramalho explica o salto de desempenho usando uma frase importada da bola ao cesto.
"Não adiantava tentar tirar 20 ou 25 pontos em uma cesta. Estávamos com 11 pontos a menos
que o líder, mas não podíamos nos desesperar, tínhamos de analisar todos os fatores,
sabíamos que os rivais não iriam agüentar o ritmo."
Segundo o treinador, importar táticas do basquete, modalidade que acompanha muito, é
normal. "Tiro muitas lições do basquete, que é um esporte que eu gosto muito. O basquete
norte-americano é parecido com o futebol atual. Temos de marcar forte para conseguir o
contra-ataque e fazer a cesta", completou. "Precisamos saber a características do nosso time,
para ter a noção de qual o ponto forte a ser explorado, seja o ataque ou a defesa."
Pela primeira vez líder do Brasileiro em 2008, o time volta a ser caçado pelos outros
candidatos ao título, situação que a equipe está acostumada por causa dos dois últimos
Nacionais.
No ano passado, o São Paulo assumiu a ponta da tabela na 17ª rodada e não deixou mais a
posição. Já na temporada anterior, tomou a primeira colocação definitivamente na 12ª jornada
da competição. "Estamos acostumados em ser a caça, nos dois últimos anos sempre ficamos
na frente, então temos experiência nisso. Não vai ser diferente agora."
"O problema é que esse ano tem mais times brigando pelo título, a competição está melhor.
Chegamos a isso com muita dificuldade, pois a nossa equipe não estava tão bem.
Aproveitamos a oscilação dos outros nessa reta final, encostamos e estamos na briga. Agora
temos de pensar apenas na próxima decisão, conta a Portuguesa", disse.
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