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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar como a Folha de São Paulo retratou a Seleção 
Masculina de Vôlei nos meses de julho e agosto de 2008, período correspondente às finais da 
Liga Mundial no Rio de Janeiro e as Olimpíadas de Pequim. A partir das observações, 
verificou-se que o jornal centralizou seu discurso em torno do técnico Bernardinho. O estudo 
identifica marcas discursivas dos títulos, linhas-finas, lead e textos das notícias veiculadas no 
período, buscando apontar a hipótese do jornal responsabilizar o técnico Bernardinho pela má 
campanha da equipe. Para entender o processo de enunciação, estudou-se o processo de 
midiatização da sociedade, as suas relações com o campo esportivo e com o processo de 
construção da notícia.  

Palavras-chave: Midiatização, Voleibol, Discurso, Notícia, Bernardinho. 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine how Folha de São Paulo newspaper portrayed the Brazillian 
Volleyball Men's Team in July and August 2008, period when happened the World League 
finals in Rio de Janeiro and the Olympics in Beijing. After researches, it was observed that the 
newspaper centered it’s discourse around the coach Bernardinho. The study identifies the 
title’s discursive marks, fine-lines, leads and news published in this course of time, trying to 
prove the hypothesis that the newspaper is making coach Bernardinho responsible for his 
team poor performance during the World League. To understand the process of enunciation, it 
was studied society’s relation with media, it’s relations with the sports subject and society’s 
influence in the creation of the news. 

Key Words: Mediatization, Volleyball, Discourse, News, Bernardinho. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tratamento do esporte como fenômeno empresarial, conseqüência do processo de 

midiatização, torna-se um campo amplo para pesquisas. Ao longo dos anos, para se 

popularizar e atingir o grande público, o voleibol sofreu várias mudanças para se adaptar à 

cobertura televisiva e, assim, conquistar a preferência de novos praticantes. 

 A Seleção Masculina de Vôlei nunca foi tão exposta, como no período em que 

Bernardinho assumiu a equipe em 2001. Isto se deve, não só ao fato de que nas conquistas 

anteriores, como o Ouro em Barcelona, em 1992, ou a Prata de Los Angeles em 1984, não 

havia uma cobertura intensa da mídia, mas, também, pela trajetória que Bernardinho já tinha 

realizado com a equipe feminina, quando por duas Olimpíadas seguidas ganhou a medalha de 

bronze. 

 A equipe unida por sete anos conquistou vários títulos juntamente com Bernardinho. 

Dentre os mais importantes, dois Campeonatos Mundiais (2002 e 2006), Copa do Mundo em 

2003 e 2007, a medalha de ouro em Atenas e o primeiro lugar nos Jogos Pan-americanos no 

Rio de Janeiro, sem contar as seis conquistas da Liga Mundial. Era uma equipe compacta e 

que, geralmente, aparecia na mídia de forma positiva em função dos resultados que 

conquistava. 

 Entretanto, desde os Jogos Pan-Americanos em julho de 2007, o tratamento da mídia 

passou a ser diferenciado, pois uma semana antes da competição, o técnico Bernardinho havia 

cortado o então, atual melhor levantador do mundo, Ricardinho, alegando desgaste. Enquanto 

jornais e noticiários especulavam os motivos que teriam levado a tal atitude em referência ao 

levantador, o técnico permanecia sem respostas. E o nome do técnico passou a freqüentar, 

semanalmente, as notícias dos veículos de comunicação. 

 Essa atribuição direta ao técnico Bernardinho se tornou ainda mais visível e intensa 

com as finais da Liga Mundial no Brasil, em Julho de 2008, e com as Olimpíadas de Pequim 

no mês seguinte, quando a equipe não fez uma boa competição. 

 O “Grupo” Seleção, como deveria ser considerado, passou a ter como ícone o próprio 

técnico que, de certa forma, passou a ser responsabilizado pelo aparente fracasso da equipe. A 

Folha parece desconsiderar todo o histórico vitorioso da Seleção, visando uma aparente 

desconstrução da imagem do técnico Bernardinho. 

 Nessas condições, a problemática desta pesquisa se constitui em compreender o 

discurso utilizado pela Folha de São Paulo ao retratar a Seleção Masculina de Vôlei, 

sobretudo levando em consideração a centralização do discurso acerca dos fatos ocorridos, em 
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especial os negativos, no nome do técnico. A pesquisa analisa matérias dos meses de julho e 

agosto de 2008, referentes às finais da Liga Mundial e as Olimpíadas de Pequim. Dentro desse 

período de dois meses, pôde-se observar a tendência que a Folha de São Paulo tem em 

enunciar o nome do técnico Bernardinho.  

  As justificativas pela escolha do tema envolvem não só a paixão pelo voleibol, mas, 

principalmente o fato de acompanhar a Seleção Masculina desde a entrada do técnico.  Na 

escolha pelo objeto de estudo, poderia ter optado por jornais gaúchos, no entanto, o Estado 

não possui tradição no esporte apesar de possuir equipes na Liga Nacional. Na verdade, as 

competições se concentram próximas às capitais e especialmente, no eixo Rio de Janeiro – 

São Paulo. Daí a escolha da Folha de São Paulo, pois não só é o jornal de maior importância e 

circulação do país, como também está localizado no polo esportivo do Brasil. 

 Inicialmente o objetivo era estudar o corte do levantador Ricardinho às vésperas do 

Pan-Americano do Rio de Janeiro, que, até então, era o fato mais marcante da equipe. No 

entanto, o período foi mudado quando a Seleção ficou em quarto lugar na Liga Mundial e 

depois ficou com a prata nas Olimpíadas de Pequim. Um cenário completamente diferente do 

que se tinha há quatro anos atrás quando a equipe ganhou a medalha de Ouro em Atenas. 

 No meio acadêmico, é importante salientar a necessidade da disseminação das 

pesquisas em jornalismo, que é um campo novo e agora, mais do que nunca precisa se 

fortalecer cientificamente. Grande parte dos estudos nessa área são de 20, 30 anos para cá. 

Um campo novo e com uma diversidade de assuntos para serem observados e estudados. O 

Jornalismo Esportivo é uma área abrangente e propensa para pesquisas, pois o campo se inter-

relaciona com outras áreas, tornando-o mais complexo. 

 Dentro deste universo, o objetivo do presente trabalho é analisar o discurso utilizado 

pelo jornal Folha de São Paulo ao retratar a Seleção Masculina de Vôlei, no período entre as 

finais da Liga Mundial ocorridas no Rio de Janeiro, em julho de 2008 e as Olimpíadas de 

Pequim, em agosto do mesmo ano. Identificar os possíveis sentidos dados pela construção da 

notícia. Compreender as técnicas utilizadas na produção das notícias. Entender que elementos 

podem ter influenciado a postura do jornal nessa abordagem. 

 No segundo capítulo, será visto toda a trajetória do vôlei mundial, desde sua criação 

até os dias atuais. A importância das escolas de voleibol, passando pela americana, russa, 

tcheca, iugoslava, soviética e todas que de alguma forma, contribuíram para o 

desenvolvimento do esporte, inclusive a brasileira, desde a fase de amadorismo até o 

profissionalismo que se deu na década de 80. Deve-se levar em conta também as conquistas 

da Seleção Masculina, salientando a popularização do esporte a partir da geração de prata. A 
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história do técnico Bernardinho, que deixou o banco de reservas da seleção masculina 

integrante da geração de prata para se tornar um dos maiores técnicos do Brasil e do mundo. 

 No terceiro capítulo, faz-se reflexões sobre o processo de midiatização, começando 

pelos conceitos básicos e como o processo influencia a mídia.  A influência da mídia no 

campo esportivo e, principalmente, o papel dela para o desenvolvimento do voleibol e sua 

popularização. Partindo do início das mudanças na regra do esporte, até o final da década de 

90, onde uma série de mudanças foram implantadas para que o esporte se tornasse mais 

atrativo para a TV. 

 No quarto capítulo, será relacionada toda a teoria que envolve o discurso, a produção 

da notícia e o esporte, teorizando a respeito do contrato de leitura e suas especificidades, base 

fundamental para se falar em notícia. Na seqüência, são relacionados os valores-notícia, 

diferenciando o acontecimento relatado e provocado. A partir daí, falar-se-á sobre o 

jornalismo esportivo, desde as características da editoria até o perfil da categoria hoje. 

 O quinto capítulo trata da Folha de São Paulo. Sua história, desde a sua fundação até 

as mudanças editoriais, o esporte na FSP, onde são colocadas as mudanças na editoria do 

jornal. Na análise pode-se observar a atribuição ao nome de Bernardinho como responsável 

pela má campanha. A utilização de estratégias discursivas que relatassem e provocassem 

fatos, debates, por meio da dramatização dos acontecimentos. 

 Na análise, pode-se observar a atribuição ao nome de Bernardinho como responsável 

pela má campanha e a utilização de estratégias discursivas que relatassem e provocassem 

fatos, debates, pro meio da dramatização dos acontecimentos. 

 A relevância desse trabalho é contribuir para as pesquisas referentes ao jornalismo 

esportivo, que é uma área abrangente e carente de novos estudos, assim como perceber as 

técnicas usadas na construção da notícia. Ampliar a visão quanto aos efeitos na midiatização 

na prática jornalística e compreender como se dá o discurso no campo esportivo. 
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2 VÔLEI: O COMEÇO DE UMA PAIXÃO 
 

  O vôlei surgiu em 1895, nos Estados Unidos por meio de William George Morgan, 

diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços (ACM), em Holyoke, estado de 

Massachusetts. Seu objetivo era criar um esporte coletivo, mas que não possuísse contato 

físico, para evitar possíveis lesões e que pudesse ser praticado por todos da instituição. A bola 

utilizada, era, na verdade, a câmara de ar de uma bola de basquete. Tal esporte, foi criado 

quatro anos antes, na ACM de Springfield, também em Massachusetts, pelo canadense James 

Naismith. 

Apesar de popular entre os jovens, os adultos da associação julgavam o esporte muito 

violento e desgastante. Morgan criou então, um esporte com os mesmos princípios do tênis, 

ao qual foi dado o nome de Mintonette. No ano seguinte, William G. Morgan realizou uma 

reunião com os diretores de Educação Física da ACM. Nela, houve uma partida demonstrativa 

do Mintonette, disputado com cinco jogadores em cada lado da quadra. Morgan defendeu as 

vantagens do esporte, que foi aprovado pelos professores. Entre os professores, Alfred T. 

Halstead sugeriu o nome volleyball (do francês Volée, vôo; Ball, bola). 

Difundido pelos professores da ACM, logo o vôlei se espalhou pelos Estados Unidos 

e, em 1900, já havia chegado ao Canadá. Em 1906 chegou a Cuba por meio dos militares 

norte-americanos. Em 1908, chegou ao Japão, e na China e Filipinas em 1910.  Em 1913, o 

voleibol fez parte dos Jogos do Extremo Oriente, realizados na capital das Filipinas.“Foram 

também as Forças Armadas dos Estados Unidos que levaram o voleibol para a Europa durante 

a Primeira Guerra Mundial” (VALPORTO,2007. p.17). 

A primeira federação nacional do mundo foi criada na ex-Checoslováquia em 1922, 

onde também, em 1946 nasceria a idéia de fundar a Federação Internacional. Em 1928, depois 

de 38 anos de história, foi criada a Federação de Voleibol dos Estados Unidos. No decorrer de 

1933, a ex-União Soviética, ex-Tchecoslováquia e a Polônia realizaram os primeiros 

campeonatos nacionais. Com o desenvolvimento do voleibol, surgiu a primeira revista 

dedicada apenas ao esporte, como Bizzocchi explica: 

 

Em 1940, o voleibol ganhou a primeira revista dedicada especialmente a ela. 
Lançada nos Estados Unidos, a National Volleyball Review trazia resultados e 
notícias do voleibol americano. Pouco tempo depois, foi rebatizada de International 
Volleyball Review, com cobertura de eventos e jogos em vários países. (2008, p.4) 

 

Morgan faleceu em 27 de dezembro de 1942 aos 72 anos, em Lockport, Nova York. 

Em 1947, foi fundada a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em Paris, na França. O 
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primeiro presidente foi Paul Libaud, que tinha o objetivo de criar o primeiro torneio 

internacional, realizado dois anos depois com o Campeonato Mundial de Voleibol, em Praga, 

na ex-Checoslováquia. Inicialmente, só com a categoria masculina. Em 1952, foi introduzida 

a categoria feminina. 

  Em 1964, o Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou a entrada do Vôlei para o 

programa dos Jogos Olímpicos. Nesse período, já havia 89 federações nacionais ligadas à 

FIVB. A Copa do Mundo de Vôlei foi criada cinco anos depois. A Liga Mundial só foi criada 

em 1990, por meio de um projeto de marketing que visava à popularização do vôlei no mundo 

inteiro. 

 

 

2.1  AS GRANDES SELEÇÕES E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
 

Com a popularização do voleibol, as seleções de cada região do planeta passaram a 

adaptar o jogo às suas características locais, seja tipo físico, condições climáticas e 

geográficas. Surgiram, aí, as chamadas “Escolas do voleibol mundial”, com táticas, estilos, 

métodos e técnicas peculiares. 

O voleibol japonês é mundialmente conhecido pela exímia defesa de seus jogadores. 

Apesar da estatura mais baixa, eles compensavam com habilidade e velocidade nos ataques. 

Introduziram técnicas de defesa, como os mergulhos ou peixinho, como hoje é conhecido e os 

rolamentos. Aprimoraram a manchete (principal recurso de defesa) e um tipo de saque que era 

dado de lado para a quadra, onde a bola flutuava. Entretanto, apesar das inovações técnicas, 

suas seleções, tiveram tais mudanças apenas no final na década de 60 e início da década de 

70. A China jamais teve a Seleção Masculina como destaque, mas, por outro lado, a Seleção 

Feminina passou a dominar o cenário mundial a partir dos anos 80.  Trouxeram as chamadas 

“fintas” como elemento do ataque, sendo a mais conhecida e principalmente usada na 

categoria feminina, a “china”. 

A Romênia, vice-campeã do Mundial de 1966 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos 

de Moscou trouxe para a quadra a emoção, que extravasava durante a partida, como forma de 

apoio. Cacá Bizzocchi chama isso de “viver o jogo” (2008, p.24) e grande parte das seleções 

ainda têm esse comportamento. A Holanda foi vice-campeã da primeira Liga Mundial em 

1990. A média de altura era considerada uma das mais altas, com 2 metros. Conquistaram a 

medalha de prata nas Olimpíadas de Barcelona, vencida pelo Brasil. O ouro veio nas 
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Olimpíadas de Atlanta em 1996, com praticamente a mesma equipe de 1992 e com destaques 

como Peter Blange e Ron Zwerver. A partir do final da década de 90 e início do séc. XXI a 

seleção masculina começou a despencar, caminho inverso da equipe feminina, que conquistou 

o Grand Prix de 2007. 

A Sérvia e Montenegro (Ex-Iugoslávia) passou a ter destaque quando seus jogadores 

passaram a participar do Campeonato Italiano e adotou técnicas baseadas no jogo americano. 

A excepcional, equipe formada por Ivan Miljkovic, Andrija Geric, Dula Mester, Goran 

Vujevic e dos irmãos Vladimir e Nikola Grbic conquistou o bronze em Atlanta, o vice 

campeonato no Mundial de 1998 e o ouro em Sydney. Começaram a perder força quando 

foram derrotados pelo Brasil no Mundial de 2002, título que consagraria a equipe brasileira.  

A Checoslováquia foi uma das principais equipes nos primeiros campeonatos 

internacionais. Com o jogo extremamente técnico, aliaram o vigor dos soviéticos e tiveram 

grande destaque nas décadas de 50 e 60. Com as divisões territoriais, por motivos políticos, 

não tem disputado campeonatos. Polônia, conhecidos pelos levantamentos altos e firmes e 

pelo jogo mais agressivo, com elementos do ataque japonês, conquistaram o Mundial de 1974 

e o ouro olímpico de 1976 em Montreal. Trouxe para as quadras o ataque de fundo, muito 

utilizado pelos brasileiros hoje em dia. Apesar de não ganhar títulos, a equipe sempre é 

considerada uma “pedra no sapato” para os grandes. A Alemanha Oriental ficou conhecida 

pelo perfeccionismo, ou como Bizzocchi chama, de “não errar” (2008, p.21). Tiveram 

destaque, na década de 70, o que hoje não ocorre, já que a equipe ocupa o 14º lugar no 

ranking da FIVB1. 

A Itália possui o mais disputado campeonato do mundo. Mais da metade dos jogadores da 

Seleção Masculina de Vôlei já jogou lá e, até a pouco tempo atrás, praticamente 90% da 

seleção brasileira jogava em terras italianas. O modelo tático e de treinamento era baseado nos 

americanos. A seleção italiana foi a primeira campeã da Liga Mundial e dominou o 

campeonato na década de 90, com 7 títulos, assim como os campeonatos mundiais. Naquele 

período faltou apenas o ouro Olímpico. Gardini e Andrea Giani são considerados os jogadores 

mais completos da história. Foi eleita a melhor seleção do século XX, numa eleição 

promovida pela FIVB. Alessandro Fei, Luigi Mastrangelo, Samuele Papi, Andrea Sartoretti, 

Valério Vermiglio, com o veterano Giani e Tofoli tentaram manter ascendência no início do 

século XXI, mas encontraram a renovada seleção brasileira e ficaram com a prata em Atenas. 

                                                 
1 Federação Internacional de vôlei: http://www.fivb.org/en/volleyball/Rankings/Rank_men_2008_08.asp 
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A União Soviética (URSS), representada essencialmente pela Rússia, é conhecida pela 

força, altura, frieza, pelo bloqueio, equilíbrio emocional, bolas altas e lentas.  Nos primeiros 

anos de campeonatos internacionais, os soviéticos dominavam o quadro de conquistas, sendo, 

inclusive, os primeiros campeões Olímpicos da história do voleibol. Bizzocchi completa: 

 

Os soviéticos, entre 1949 e 1964, venceram os principais torneios internacionais. 
Nos primeiros oito anos desse domínio, um jogador se destacou e é considerado um 
dos melhores do mundo em todos os tempos: Konstantin Reva. Nos início dos anos 
1950, além das características já comentadas, a URSS introduziu alguns 
expedientes táticos que até hoje são utilizados: a infiltração de um jogador da 
defesa para fazer levantamentos, o bloqueio duplo e a troca de posições (2008, 
p.17). 

 

Mesmo depois de tantos anos, ela sempre se manteve entre as melhores, e descobrindo 

craques como: Roman Yakovlev, Serguei Tetioukine e Pavel Abramov. É uma das grandes 

adversárias do Brasil sob o comando de Bernardinho. Sua última façanha foi vencer o Brasil 

na disputa pelo terceiro lugar na Liga Mundial em casa. 

Berço do voleibol, os Estados Unidos revolucionaram a forma de jogar e treinar, focando-

se na especialização das funções táticas. Especialmente três elementos fundamentavam essa 

revolução: a formação dos passadores que recebiam o saque, com apenas dois jogadores, 

atletas com funções e posições especificamente definidas e o uso das estatísticas do jogo 

como apoio técnico (Bizzocchi, 2008). Venceram as Olimpíadas de 1984 ao derrotarem a 

famosa geração de prata do Brasil e, de 1988, sobre a atual Rússia, com destaque para Karch 

Kilary (eleito o melhor jogador do século XX pela FIVB), Pat Powers e Steve Timmons. Sem 

grande destaque na década de 90, a seleção iniciou o século XXI com uma equipe jovem, sob 

a liderança de Ball. Em Atenas, ficaram em quarto lugar e recentemente, como veremos ao 

longo desta pesquisa, venceu a Liga Mundial de 2008 no Brasil e ganhou a medalha de Ouro 

sobre o Brasil nas Olimpíadas de Pequim. 

O Brasil não estaria entre as grandes escolas se não fosse pela velocidade do jogo, sem 

abrir mão de jogadas altas. Tudo começou com a entrada de Bernardinho na seleção, mas essa 

é outra história que veremos a seguir. 

 

 

2.2 O VÔLEI NO BRASIL 
 

De acordo com Rodrigo Koch (2005), o voleibol Brasileiro pode ser dividido em três 

fases: o amadorismo, o romantismo e o profissionalismo. A primeira vai da chegada do 
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esporte ao Brasil, a meados de 1975, com o fim da Taça Brasil de Vôlei. O romantismo é 

considerado a partir de 1976 com o I Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões e termina 

por meados de 1988 com o fim desse campeonato. E a terceira fase se refere justamente ao 

período, em que não só houve uma popularização ainda maior do vôlei no Brasil, como o 

período de mudanças nas regras do esporte mais agressivas. 

A mesma Associação Cristã de Moços, que havia criado e difundido o voleibol pelo país e 

pelo mundo, também foi responsável pela chegada do esporte ao Brasil. Em 1911, foram 

realizadas, em Recife, as primeiras partidas do esporte no país. Cinco anos depois, os jovens 

da ACM de São Paulo já praticavam voleibol. 

 Em 1923, o voleibol já havia chegado ao Rio de Janeiro e, o famoso Clube 

Fluminense, marcou a história do esporte ao realizar o primeiro campeonato aberto aos clubes 

da Liga Metropolitana de Desportos terrestres. O vôlei era praticado em clubes, escolas e 

entidades militares. Dessas primeiras experiências, surgiram dois ícones do vôlei no país: 

Adolfo Guilherme, um dos primeiros treinadores de destaque do país e Sami Mehlinsky, 

levantador, que depois se tornaria um dos maiores e mais jovens treinadores do Brasil, com 

apenas 21 anos e, em 1992, supervisor da campeã Olímpica, Seleção Masculina de Vôlei. Em 

1938, foi fundada a primeira entidade específica do esporte, com 15 clubes: Liga de Volley 

Ball do Rio de Janeiro, que entre os integrantes tinha Fluminense, Flamengo, Botafogo e 

Vasco. Uma peculiaridade interessante era o fato de que um atleta praticava mais de uma 

modalidade, como Valporto amplia: “Praticar vários esportes paralelamente era comum entre 

jogadores e, principalmente, jogadoras da primeira geração do voleibol. Poucas meninas 

praticavam esporte regularmente e, quando tinham talento, destacavam-se em mais de uma 

modalidade” (2007, p.23). 

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) só foi fundada em 1954, a fim de 

desenvolver e difundir o vôlei no Brasil. Assim como o esporte no mundo ia mudando suas 

regras e se adaptando ao biótipo dos jogadores, os brasileiros também acompanhavam essas 

modificações. Oito anos depois de criada a CBV, Roberto Calçada, então presidente, decidiu 

que, além do Campeonato Brasileiro de Seleções, também haveria um torneio interclubes, que 

serviria não só para difundir o vôlei no país, mas também para revelar novos jogadores para 

atuar pela Seleção, já que grande parte da equipe tinha origem da região Sudeste, como Koch 

explica: “Até então, a grande maioria dos jogadores chamados para defender o Brasil era da 

região sudeste e, basicamente de três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, as 

primeiras escolas do vôlei brasileiro” (2005, p.23). 
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 O ano de 1962 seria um marco histórico para o vôlei, não só pela I Taça Brasil de 

Vôlei, mas também porque em setembro daquele ano, seria admitido, no Congresso de Sofia, 

o voleibol como esporte Olímpico. O primeiro torneio brasileiro contava com 10 equipes. O 

grande problema a ser enfrentado pelos clubes era a distância entre os jogos, já que, naquela 

época, as linhas aéreas eram raras e escassas. O Campeão da primeira Taça Brasil, ao 

contrário do que todos imaginavam, já que o polo era na região sudeste, foi o Grêmio Náutico 

União, do Rio Grande do Sul, com destaque para o jogador Marco Antônio Volpi. Mas entre 

essas dez equipes também estava o Minas Tênis Clube, de Minas Gerais, hoje umas da 

melhores do país. Uma peculiaridade dessa fase era a ausência de salário, como Koch 

complementa: ”O prêmio para os jogadores do Grêmio Náutico União foi o título de sócios 

laureados, porque ninguém pensava em remunerar ou premiar financeiramente atletas 

amadores.” (2005, p.27) 

Depois da conquista da equipe gaúcha, o Minas ganhou a Taça por duas vezes 

consecutivas. O primeiro clube-empresa do país foi a Randi, ligada ao setor têxtil, que 

ganhou, no mesmo ano em que começou a atuar, o título da V Taça Brasil, em 1969. Um dos 

grandes destaques nos últimos quatro anos de amadorismo foram Paulo Roberto de Freitas, 

Carlos Arthur Nuzman e Negrélli. 

Em 1975, quando Roberto Calçada deixou a presidência da CBV, Carlos Arthur 

Nuzman assumiu o cargo e fez história para o esporte, não só no Brasil, como no mundo. 

Nuzman queria massificar o esporte e, por isso, adotou um plano com carência de 10 anos. 

Com isso, em 1976 surgiu o I Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões, que envolvia 

equipes de todo o país em fases preliminares. O primeiro campeão dessa nova fase foi o 

Botafogo, do Rio de Janeiro. Mas, apesar do título, os clubes em geral começaram a perder 

espaço para empresas que passaram a pagar ou dar benefícios aos jogadores. 

Com a nova direção, o vôlei passou, também, a ganhar destaque nos jornais, que 

acompanhavam o campeonato.  A própria Seleção passou a melhorar seu retrospecto e o vôlei 

se preparava para seu grande “boom” no país, não só pela conquista da medalha de prata 

Olímpica em 1984, mas pela própria organização da CBV, que hoje é um ícone para as 

demais confederações. Em 1983, ocorreu o maior campeonato ocorrido até então, com 33 

clubes, onde a Pirelli sagrou-se campeã. No título de 1988, entre tantos jogadores, a Pirelli já 

contava com o jovem Giovane Gavio, presente nas conquistas de 1992 e 2004. Foram 

destaques desse período: Xandó, Bernardinho, Renan, Bernard, Montanaro, Paulão, Carlão, 

Pampa, Amauri e William. 
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Na temporada 88/89, a CBV adotou o formato de todos contra todos e limitou para dez 

o número de participantes. Outra novidade para a I Liga Nacional, era a garantia de que os 

jogos seriam transmitidos pela TV, como Koch explica: “As equipes também passavam a ter 

garantia de transmissão por tevê de alguns jogos por parte da CBV, que seria a encarregada de 

negociar com as redes de TV a transmissão das principais partidas” (2005, p.138). 

Em 1991, o Brasil deu o seu maior passo em direção à popularização do vôlei. A 

Seleção passaria a contar com investimentos do Banco do Brasil, que abrangeria não só o 

vôlei indoor, mas o vôlei de praia também. Depois de tanto planejamento do vôlei no Brasil, o 

primeiro grande fruto foi a conquista da medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. 

Foi a primeira medalha dourada do país em uma modalidade coletiva. 

Depois da conquista de 1992, grande parte dos jogadores da Seleção foram jogar na 

Itália, campeonato considerado mais disputado e melhor pago, mas Carlos Arthur Nuzman 

prometeu trazer os campeões olímpicos de volta. Na temporada 94/95, com o apoio do Banco 

do Brasil, que pagaria os salários dos jogadores que estavam na Itália, as principais pérolas do 

Brasil voltaram para casa. Dentre eles Marcelo Negrão, Maurício, Carlão, Tande e Giovane, 

foram divididos entre as principais equipes. Foi, então, criada a I Superliga. A final foi entre o 

Suzano (SP) e a Frangosul (RS). Apesar de uma equipe forte, com Pampa, Kid e o jovem 

Marcelinho, a equipe paulista não conseguiu superar a equipe gaúcha, que contava com 

Carlão, Paulo Roese e, vindo do juvenil, o meio André Heller. 

Em 1997, Carlos Arthur Nuzman deixou a presidência da CBV para assumir o Comitê 

Olímpico Brasileiro. Em seu lugar assumiu Ary Graça Filho, ex-jogador, que o preside até 

hoje. Nesse período, houve as grandes mudanças na regra do vôlei, não só na parte técnica, 

mas nas regras gerais, visando tornar o esporte mais dinâmico e atrativo para o público. 

 O campeonato nacional, por mais que fosse competitivo, não impediu que os grandes 

jogadores do início do século XXI, como Giba, Gustavo, André Heller, André Nascimento, 

Ricardinho, entre outros, automaticamente se transferissem para o voleibol europeu em busca 

de melhores salários e qualidade. Processo inverso do que ocorre hoje, onde o nível, pode-se 

dizer, que igualou-se a qualidade italiana. Ídolos como Giba, Serginho, Marcelinho estão 

atuando em equipes brasileiras e tornando a Super Liga ainda mais competitiva, como 

Nuzman desejava. 
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2.2.1 Seleção Masculina de Vôlei 
 

O primeiro título da Seleção Masculina ocorreu em 1951, três anos antes de a CBV ser 

fundada. Era o primeiro Campeonato Sul-Americano, onde tanto a Seleção Masculina quanto 

a feminina faziam sua estreia. Os jogos ocorreram no Rio de janeiro, mas assim como a 

seleção conquistou o primeiro título do Sul-Americano, das atuais 27 edições, ganhou 26, 

ficando de fora apenas em 1964 quando não participou e a Argentina acabou ganhando.  

Outro título foi o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de 1955 no México, pois, 

nas edições seguintes, a equipe subiria gradativamente até o lugar mais alto do pódio. Em 

1959, conquistou a prata em Chicago nos Estados Unidos e, em 1963, conquistou o Ouro em 

casa. Como Valporto explica: “Em Chicago, os brasileiros começaram a sentir o verdadeiro 

sabor do pódio. O time masculino chegou até a decisão do título contra a Seleção dos Estados 

Unidos: o Brasil perdeu de 3 a 1 e ficou com a medalha de prata...” (2007,  p.29). 

Já, sobre a decisão de 63 no Brasil, o ginásio do Palmeiras lotava a cada jogo e com a 

iminência da decisão, um emissário da COB informou ao técnico da Seleção, Sami Mehlinsky 

que o jogo ocorreria no Ibirapuera. Revoltado, o técnico disse que, se o jogo fosse lá, o 

presidente da COB é que iria dirigir o time. Valporto complementa: 

 

Todos os espaços do Ginásio do Palmeiras estavam ocupados no dia seguinte, 
quando a seleção masculina do Brasil ganhou sua primeira medalha pan-americana 
de ouro, com um retumbante 3 a 0 sobre os americanos, provando o doce sabor de 
subir ao lugar mais alto do pódio. (2007, p.31) 

 

Nos anos seguintes, tirando os Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos, a seleção 

não tinha grande destaque, mas após tantos anos, o Brasil começaria a ver sua estrela brilhar. 

 O Brasil começou a ter notoriedade no cenário mundial de vôlei por volta da década 

de 80. Em 1981, conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo, ocorrida no Japão, e venceu 

o Sul Americano ocorrido no Chile. Em 1982, Carlos Arthur Nuzman, então Presidente da 

Confederação Brasileira de Vôlei, criou o Mundialito, uma competição que visava aproveitar 

a vinda das equipes à América do Sul e incentivar o esporte no país. Um momento histórico 

foi visto nesse campeonato que ocorria no Rio de Janeiro. Na semifinal, contra a Coréia, 

Bernard, atacante da Seleção, pôs em prática algo que já vinha treinando há muito tempo, o 

famoso saque “Jornada nas Estrelas”, que subia a quase 25 metros de altura. O Brasil, que já 

havia perdido o primeiro set e estava perdendo no segundo, conseguiu reverter a situação e 

vencer o jogo. No dia seguinte, o jogador estampava as capas de jornais e revistas por todo o 

Brasil. Na final o Brasil venceu a equipe soviética por 3 X 1 sets. O Mundial da Argentina, no 
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mês seguinte, seria um grande marco para o vôlei. O Brasil disputou a final com a equipe 

Soviética novamente. Perdeu para, na época, a campeã Olímpica, por 3 X 0. O pódio 

brasileiro foi o primeiro em campeonatos mundiais. Os jogadores passaram de pessoas 

comuns a celebridades. Renan e Bernard eram destaques da equipe, juntamente com o 

levantador William, o oposto Xandó e os centrais Amauri e Fernandão. Koch amplia: 

 

[...] O Brasil perdeu o título, porém obteve muitas vitórias fora da quadra. Garantiu, 
antecipadamente, a sua participação na Olimpíada de 84, em Los Angeles e firmou-
se como uma das melhores seleções do mundo. Foi a melhor campanha brasileira 
após 26 anos de participações em mundiais (2005, p.88). 

 

 Em 1983, o Brasil venceu os Jogos Pan-americanos, disputado contra Cuba em 

Caracas, na Venezuela. O título fez com que a Seleção se tornasse uma das favoritas ao Ouro 

nos Jogos Olímpicos de Los Angeles no ano seguinte. Com problemas e discussões na equipe, 

o Brasil chegou à final das Olimpíadas de Los Angeles contra os Estados Unidos. O Brasil 

perdeu, mas mais uma vez fez história ao conquistar a primeira medalha para o vôlei do 

Brasil. Entre os integrantes da equipe, surge Bernardo Rezende, o Bernardinho. A medalha de 

prata foi dolorida para os brasileiros, pois acreditavam que podiam ter conquistado a medalha 

de Ouro.  Dolorida pelo fato de os Estados Unidos não terem feito uma boa campanha. Mas 

Koch explica: 

 

Os Estados Unidos surpreenderam a seleção brasileira e, jogaram na decisão o que 
não haviam jogado na primeira etapa da competição. O Brasil perdeu por 3 a 0, mas 
saiu de Los Angeles com a medalha de prata, a primeira conquista olímpica do 
vôlei brasileiro, que foi representado por Bernardinho, Xandó, Badalhoca, 
Montanaro, Rui, Renan, William, Amauri, Marcus Vinicius, Domingos Maracanã, 
Bernard e Fernandão (2005, p.105). 

  

O ano já era 1992. O Brasil ia em busca da medalha Olímpica liderada por José 

Roberto Guimarães, mas desta vez com a maioria de seus jogadores muito novos como 

Tande, Giovane, Marcelo Negrão, Maurício e entre eles, o veterano Paulão. Com esforço e 

competência, o Brasil chegou à final das Olimpíadas de Barcelona contra a Holanda. Marcelo 

Negrão fechou o jogo com um ponto de saque com 3 X 0. Esta foi a primeira medalha de 

Ouro do Brasil em esportes coletivos. Com a medalha de Ouro, o vôlei no Brasil foi para 

outro patamar. Não só se disseminou por todo o país como também caiu nas graças do 

brasileiros. A seleção havia chegado a Barcelona com a pretensão apenas, de aprender, mas 

Koch mostra que não foi bem assim: 
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[...] O vôlei masculino do Brasil chegou a Barcelona para aprender e acabou dando 
aula. Cada jogador ensinou uma lição diferente. Marcelo Negrão, a força; Giovane, 
a explosão; Paulão, a maturidade; Maurício, a técnica; Carlão, a regularidade; e 
Tande, a juventude. O Brasil... retorna com o reconhecimento unânime dos 
adversários (2005, p. 159). 

 

Em 1993, conquistaram a Liga Mundial no Brasil, além do Sul Americano ocorrido no 

Peru e ainda um segundo lugar no World Grand Champions, disputado no Japão. Nas 

Olimpíadas de Atlanta, em 1996 o Brasil ficou em quinto lugar e na Olimpíada seguinte, em 

Sidney, na Austrália, em 2000, ficou em sexto lugar. 

Bernardo Rezende, o Bernardinho, que até então comandava a Seleção Feminina e que 

havia defendido com sucesso a medalha de bronze de Atlanta, aceitou outro desafio: 

comandar a Seleção Masculina de Vôlei em 2000. José Roberto Guimarães assumiu a equipe 

Feminina em 2003, com a saída de Marco Aurélio Motta, que substituiu Bernardinho após 

2000. No entanto, Bernardinho já havia sido sondado outra vez, como explica Valporto: 

 

Ary Graça já tinha sondado Bernardo Rezende para assumir a seleção masculina 
logo no começo de seu mandato, ainda em 1997. Bernardinho não quis: estava 
começando um novo ciclo olímpico com a equipe feminina. Quando o presidente 
voltou a carga, após os Jogos olímpicos de Sydney, não havia mais razão para 
recusar: o desafio entusiasmava o treinador, que enxergava talento na nova geração 
de jogadores para levar o Brasil a outras conquistas (2007, p. 118). 

 

Nesse mesmo período, a Seleção Masculina começava a passar por uma espécie de 

renovação. Paulão e Carão estavam prestes a se aposentar, Negrão havia tido problemas com 

o técnico e largara a seleção e Tande migrou para o vôlei de praia. Giovanne, Nalbert e 

Maurício continuaram nos planos de Bernardo Rezende. Giba, Ricardinho e Gustavo Endres 

da nova geração já tinham vagas garantidas, não só pelo talento, mas por terem conquistado 

inúmeros títulos com categorias inferiores da seleção. Outros jogadores também se integraram 

à Seleção, como o gaúcho André Heller, Dante, Serginho, Rodrigão, Henrique Randow, 

André Nascimento e Andreson. 

O ano de 2004 havia começado bem para a Seleção, ao conquistar a Liga Mundial 

novamente, mas o ápice de todo o trabalho do técnico e da equipe ainda estavam por vir. 

Naquele ano ocorreriam as Olimpíadas de Atenas e o Brasil, ao lado de Itália e Rússia eram 

os favoritos ao Ouro Olímpico. O Brasil venceu a Itália na decisão e a Rússia ficou em 

terceiro lugar. Na comemoração, a equipe levou junto ao pódio a camisa do jogador Henrique 

que precisou ser cortado, uma amostra do quanto a equipe estava consolidada Um ano 

maravilhoso se fechou com a conquista do Sul-Americano.  Na verdade a medalha foi o 

resultado de um longo processo, como Valporto completa: 
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O ouro das medalhas servia como prova material daquele time que, em 19 
competições desde 2001, fora 15 vezes campeão, três vezes vice, uma vez terceiro 
lugar – e, em 2007, ganharia novamente a Liga Mundial e a medalha de ouro nos 
Jogos Pan-Americanos no Rio (2007, p.141) 

 

Mas Bernardinho ainda salienta que o que torna os jogadores campeões é a dedicação 

que os mesmos tiveram: “A única certeza que tenho é a de que, se for uma questão de 

merecimento, esses rapazes já são campeões. Vencer, realmente, pode não ser tudo, mas se 

empenhar pela vitória é a única coisa que conta. E essa seleção, sem dúvida, nunca deixou de 

dar o seu máximo” (2006,  p. 21). 

Nesse período, os três jogadores remanescentes da “velha” geração, saíram. 

Ricardinho que já havia sido eleito o melhor levantador das olimpíadas, consagrou-se como 

titular, com a saída de Maurício, Marcelinho integrou a equipe. Outro, que também passou a 

integra-la foi Murilo Endres, irmão do meio-de-rede e gaúcho Gustavo Endres.A equipe 

masculina, ao longo dos anos, foi se estruturando e se consolidando no cenário mundial, 

conhecida e enunciada por parte da mídia, como a “Família Bernardinho”.  

  O Pan Americano de 2007, no Rio de Janeiro era um dos momentos mais esperados 

pela Seleção, já que dentre tantos títulos conquistados, essa medalha de ouro era a única que 

faltava para aquela geração. No entanto, no dia 21 de julho de 2007, já na concentração, 

Bernardinho cortou o jogador Ricardinho, alegando desgaste. Uma semana depois, a seleção 

conquistava a medalha de Ouro nos jogos Pan-Americanos. Este episódio marcaria o começo 

de uma grande turbulência na Seleção. 

 Em 2008, a equipe ficou com o quarto lugar na Liga Mundial, onde as finais 

ocorreram no Brasil no mês de julho. No mês seguinte, nas Olimpíadas de Pequim, a Seleção 

ficou com a medalha de prata, ao perder para os Estados Unidos, como Bernardinho explica: 

 

Vitória e derrota, sempre os dois extremos. No voleibol não há empate, a zona 
intermediária entre ganhar e perder. Um esporte em que os dois últimos pontos num 
tié break podem significar a distância entre o céu e o inferno – céu para quem levar 
a melhor, inferno para o lado oposto (2006, p. 21). 

 

 Os bons resultados durante o comando de Bernardinho na Seleção trouxeram muitas 

cobranças e, com a Liga Mundial, os elogios deram lugar à pressão exercida pela mídia.  
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2.3 BERNARDINHO: DO BANCO DE RESERVAS À CONSAGRAÇÃO COMO 
TÉCNICO 

 
 Bernardo Rocha de Rezende, mais conhecido como Bernardinho, é um dos símbolos 

do vôlei no Brasil. Nascido em uma família de classe média alta, foi criado em Copacabana, 

no Rio de Janeiro. Seus pais acreditavam que a instrução era a base de tudo e, em função 

disso, viam o esporte como um complemento à formação.  Bernardinho praticou diversas 

modalidades, mas foi no judô que até então tinha se saído melhor. Foi vice-campeão carioca 

infanto-juvenil. 

 Bernardinho começou a jogar através de dois vizinhos que atuavam no Fluminense. 

Viram ele e o irmão Rodrigo jogando na praia e os convidaram para fazer teste no mirim. Seu 

primeiro treinador foi Benedito da Silva, ou Bené, que teria descoberto craques como 

Bernard, Fernandão, Badá e outros jogadores que, anos mais tarde, também integrariam a 

geração de prata. Bené foi para Bernardinho uma grande fonte de inspiração: 

 

Com Bené aprendi mais do que jogar vôlei. As primeiras noções de liderança, de 
disciplina, da importância de se fazer parte de uma equipe, de tratar todos com os 
mesmos valores, mas não necessariamente da mesma forma, tudo isso me foi 
passado por ele. E mais a paixão pelo voleibol. Bené acreditava firmemente – e 
transmitiu isso aos seus jovens jogadores – que não se deve fazer nada na vida sem 
paixão (2006,  p. 29). 

 
 
Como o voleibol ainda não era sinônimo de profissão, paralelo ao esporte, os 

jogadores trabalhavam ou estudavam. Bernardinho começou a cursar Engenharia na PUC do 

Rio, mas acabou trocando para Economia, onde pode combinar o raciocínio lógico da 

matemática com estudos mais criativos e humanos. 

Foi campeão brasileiro infanto-juvenil em 1974 e do Campeonato Sul-Americano em 

1978. Nesse período foi dirigido diversas vezes por Bebeto de Freitas, que sempre admirou 

desde a juventude e de quem se tornaria grande amigo. Em 1977, ocorreu um dos seus 

momentos mais tristes: com 18 anos havia sido convocado para jogar pelo juvenil, o primeiro 

mundial da categoria, mas foi cortado. Depois disso, começou, de fato, a florescer seu lado 

exigente, perfeccionista: 

 

Por isso, após aquele corte de 1977, fui em frente sem perder tempo tentado 
descobrir se meu destino era ser um craque, um jogador medíocre ou uma nulidade. 
Só queria jogar bem. Isso me ajudou a ser um profissional aplicado, insatisfeito 
comigo mesmo, buscando o aprimoramento e levando a dedicação nos treinos às 
fronteiras da obsessão (costumo brincar que a falta de treino me leva a mergulhar 
em profunda crise de abstinência) (2006, p. 37). 
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Jogou de 1979 a 1986 em equipes cariocas, assim como integrou a Seleção Masculina 

entre 1981 e 1985. Nesse período foi Campeão sul-americano (1981), bronze na Copa do 

Mundo de Voleibol de 1981, Campeão do Mundialito (1982), Prata no Mundial de 1982, 

Bicampeão sul-americano (1983), Ouro no Pan-americano de Caracas (1983), - Prata na 

Olimpíada de Los Angeles (1984) e Tricampeão sul-americano (1985) 

Na seleção, ficou a maior parte do tempo como reserva, mas foi justamente ali que 

passou a observar o estilo de cada jogador, em que fundamentos se saíam melhor, empenho, 

ritmo, postura tática, reações emocionais. Pela exigência que tinha consigo mesmo e com os 

companheiros, muitas vezes teve que ser substituído nos jogos, por ser o “único interessado a 

jogar”, quando a equipe não ia bem durante a partida, se abatia. “Irrequieto, ranzinza mesmo, 

eu reclamava, discutia, brigava e exigia mais dos companheiros. Não aceitava desperdício de 

talento, o que até hoje é umas das coisas que mais me irritam” (BERNARDINHO, 2006,  p. 

42). 

 Deixou a seleção após o Mundial de 1986, na França, quando o Brasil terminou em 

quarto lugar. Mesmo longe da seleção, Bernardinho continuou a jogar em clubes, mas pouco 

antes das Olimpíadas de Seul, Bebeto de Freitas o convocou para ser seu assistente. Em 1989, 

Bernardo pensava em deixar o voleibol quando recebeu a proposta para treinar a equipe do 

Perugia, na Itália. O grande desafio era melhorar o desempenho da equipe italiana que, 

acabando o primeiro turno, estava na última colocação, com 11 derrotas em 12 jogos. Aceitou 

a proposta, Bernardinho teria um trabalho duro pela frente, pois nunca havia treinado e mal 

sabia falar italiano. Iníciou construindo a relação com as jogadoras, conquistando sua 

confiança e cumplicidade. Ao final de três anos, o novato técnico havia conseguido salvar o 

Perugia do rebaixamento e, por duas vezes, foi vice-campeão italiano, além do Título da Copa 

Itália e vice da Copa Européia. Um dos reforços da equipe era Vera Mossa, com quem 

Bernardo tinha um filho, o pequeno Bruno. “A experiência na Itália, particularmente a 

primeira, na equipe feminina do Perugia. Se aquelas meninas não tivessem confiado em mim, 

eu não seria hoje um treinador” (BERNARDINHO, 2006, p. 20). 

Por causa do atraso nos salários, o técnico aceitou a proposta de dirigir a equipe 

masculina do Modena. Já era outro desafio, já que o time possuía poderes aquisitivos maiores, 

assim como seus atletas tinham um nível mais elevado, o objetivo era conquistar o título 

italiano. Dirigiu o Modena de agosto de 1992 a março de 1993. Em outubro desse mesmo 

ano, durante as férias na casa de seus pais, Carlos Arthur Nuzman entrou em contato com ele 

para convidá-lo a dirigir a seleção feminina brasileira.  
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Em 1994, assumiu oficialmente o comando da Seleção Feminina de Vôlei onde 

conquistou vários títulos como: o bronze nas Olimpíadas de Atlanta e ouro no Grand Prix em 

1996, ouro nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg em 1999 e bronze nas Olimpíadas de 

Sidney em 2000, seu último título com a Seleção Feminina. Esse período foi marcado pela 

rivalidade entre as brasileiras e as cubanas. Depois disso Bernardinho recebeu a proposta de 

dirigir a Seleção Masculina, que passava por um processo de renovação. “Não se monta o 

melhor time sem grandes jogadores, não se constrói uma máquina sem as peças certas, não se 

chega ao todo sem que as partes se completem” (BERNARDINHO, 2006, p. 22). 

 Desde então, o técnico comanda a Seleção, que já ganhou vários títulos, já vistos 

anteriormente, mas o importante é a sua postura como treinador, extremamente exigente, 

disciplinado, conhecido pela fúria em quadra. O mais impressionante é o fato dele ter saído do 

banco de reservas, para se tornar um ícone de liderança, como João Pedro Paes Leme 

complementa: 

 

Poucos poderiam imaginar que ali, no banco de reservas da seleção, atento a tudo, 
estivesse sendo gerado – no ventre dessas competições e de outras tantas – o maior 
técnico da história do vôlei brasileiro e um dos maiores símbolos de liderança do 
Brasil. O obscuro jogador reserva da geração de 1980 tornou-se um craque do 
esporte no nosso país. Não tem habilidade para realizar os atraentes – e as vezes 
inúteis – malabarismos individuais, mas é o grande astro do jogo coletivo ( 
BERNARDINHO,2006,  p. 13). 

 

 Bernardinho foi inteligente ao perceber que no banco de reservas poderia fazer muito 

mais pela Seleção masculina de Vôlei. Observando seus companheiros ele começou a dar os 

primeiros passos para se tornar o técnico reconhecido de hoje. Deixou de ser uma peça, para 

se tornar a engrenagem da equipe 
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3 A MIDIATIZAÇÃO 
 
 Há décadas atrás, os meios de comunicação eram utilizados não necessariamente como 

modos de informar, mas principalmente para se comunicar entre regiões distantes ou isoladas. 

As pessoas sabiam dos acontecimentos por meio da rádio, seja notícias da região em si ou de 

falecimentos, recados, convites, etc. 

 Com o passar dos anos e a evolução tecnológica, a comunicação deixou de ter um 

caráter meramente informativo, mas passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, 

especialmente a partir do advento da televisão. Essa difusão dos referidos meios culminou em 

vários aspectos, como Gomes cita: 

 

Em uma sociedade que restringe ao máximo o momento de convivência das 
pessoas e torna, inclusive, o seu tempo livre extensão do momento produtivo do 
trabalho, os meios de comunicação de massa, para muitos, transformaram-se em 
únicos canais de socialização (2006, p. 123). 

 

 Isso se deve não só à televisão, mas atualmente à internet também. Os veículos passam 

a fazer parte da vida das pessoas ao ponto de, ao invés de uma família jantar conversando à 

mesa, todos se sentam no sofá e, calados, assistem à TV. E Gomes acrescenta: 

 

O processo de midiatização social se organiza em torno do consumo relacionado 
com as produções de sentido social. Em uma participação vicária, as pessoas são 
consumidoras de sentidos construídos por outros, que trabalham com maestria os 
processos estruturadores do imaginário social (2006, p. 133). 

 

 Na América Latina, a audiência chegou ao seu auge, com a chegada de serviços como 

a TV paga, que possibilitava aos assinantes uma extensa diversidade de canais, que a TV 

aberta não tinha. Esse conceito está diretamente ligado ao que Gomes fala: “ Produzir, 

consumir, descartar. O moto-contínuo do processo de midiatização”(2006, p.133). 

 A mídia produz um número significante de conteúdos ao longo do tempo e de acordo 

com cada linha editorial. O produto midiático é consumido pelo assíduo público, e logo é 

descartado, não só pelo próprio receptor, que avalia o que é de fato mais importante para si e 

esquece do que não lhe convém, como pela própria mídia que decide o que irá priorizar. 

Nesse âmbito, Gomes explica sobre o novo bios midiático, uma nova reconfiguração do meio 

comunicacional: 

 

a miditização é a chave hermenêutica para a compreensão e interpretação da 
realidade. Nesse sentido, a sociedade percebe e se percebe a partir do fenômeno da 
mídia, agora alargado para além dos dispositivos tecnológicos tradicionais. Por 
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isso, é possível falar da mídia como um lócus de compreensão da sociedade (2006, 
p. 121). 

 

 Dentro dessa priorização do que noticiar, entram os casos que ocorrem hoje, como o 

sensacionalismo, que ao mexer com o sentimento humano, tentam tornar determinadas 

situações normais. Quando ocorrem crimes bárbaros é praticamente normal que nos dias 

subseqüentes, percorram pelos meios midiáticos casos semelhantes. Exemplos: quando um 

jogador brasileiro morreu de ataque do coração durante uma partida de futebol, ao longo dos 

dias seguintes não só o caso foi discutido na mídia, como surgiram outros semelhantes; 

situações de racismo no esporte, entre tantos outros casos. Percebe-se, aí, que a midiatização 

deixou de ser temática, de ser coadjuvante no processo todo, mas sim, passou a ter o papel 

articulador e muito mais, estratégico. As mensagens circulam como um produto num mercado 

de discursos. Gomes ainda completa: 

 

[...] aceitar a midiatização como um novo modo de ser no mundo coloca-nos numa 
nova ambiência que, se bem tenha fundamento no processo desenvolvido até aqui, 
significa um salto qualitativo no modo de construir sentido social e pessoal (2006, 
p. 133-134). 

 

Há alguns anos, a comunicação não tinha esse papel tão ativo nas vidas das pessoas. 

Os meios substituem, de alguma forma, aspectos da vida social, isolando as pessoas. É uma 

nova forma de agir, de pensar. Conversar pelo computador, fazer conferências por meio dele, 

ver pessoas do outro lado do mundo por uma webcam, mandar um e-mail ao invés de uma 

carta, conversar pelo MSN ao invés de telefonar, pesquisar na internet, as notícias do dia, ao 

invés de discutir com amigos ou colegas de trabalho, fixar-se na TV para ver um jogo ao 

invés de ir ao Estádio. 

Dentro do processo de midiatização, o campo esportivo, no caso, o vôlei, teve 

profundas mudanças em suas regras, como será mostrado a seguir. 

 

 

3.1 A MÍDIA ATUANTE NO CAMPO ESPORTIVO 

 

 A Olimpíada é noticiada nos veículos de comunicação, muito antes até mesmo de o 

futebol ser divulgado. Na década de 20, os jogos contavam com mais de mil jornalistas na 

cobertura esportiva. Na década de 30, o número de jornalistas já passava de três mil e as 
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competições passavam a ser transmitidas pela TV. No Brasil, as transmissões esportivas só 

ocorreram em 1950, em um jogo do campeonato paulista. 

 Ao longo dos anos, os eventos esportivos tomaram proporções gigantescas. Primeiro, 

com as Olimpíadas, por juntar inúmeros esportes de diferentes regiões, depois a Copa do 

Mundo. Borelli relata a postura da Folha de São Paulo, na cobertura das Olimpíadas de 

Sidney: 

 

O acontecimento para a Folha de São Paulo é mostrar a competência de sua 
estratégia de enunciação. Isto é, para o jornal, a Olimpíada enquanto um evento 
‘multicultural – esportivo’ se resume ao próprio conjunto de operações que 
desenvolve para didatizá-lo a seu modo (2002, p.218). 

 

 Essa transformação, na conotação do evento esportivo gerou transformações, inclusive 

nas estruturas dos programas e jornais. A editoria de esportes é considerada autônoma em 

relação ao restante das editorias, é uma das únicas capazes de modificar a estrutura de um 

jornal, que geralmente tem uma padronização. Ocupa um lugar privilegiado na maioria dos 

impressos, as últimas páginas, sendo consideradas juntamente com as primeiras, as mais 

átrativas de um jornal. Segundo Borelli “Os espetáculos esportivos modernos se tornam um 

dos principais emblemas do chamado “processo de midiatização” de eventos culturais” (2001, 

p. 3). 

 A mídia não só deturpa o meio esportivo como, levada pelos jogos de marketing, 

acaba modificando, inclusive, as regras dos esportes como um todo. Cita-se o vôlei como 

exemplo. Há alguns anos, um jogo de vôlei costumava durar até cinco horas, porém com 

novas estratégias de publicidade, que pretendiam difundir o esporte pelo mundo, o jogo teve 

mudanças em suas regras. 

Após as Olimpíadas de Seul, em 1988, ocorreu uma série de mudanças nas regras do 

esporte. Regras relativas ao próprio toque na bola foram mudadas, um jogador foi incluído. O 

que se vê hoje no voleibol, é muito diferente do que se via da década de 70. E Marques 

complementa: 

 

Com estas alterações e o apoio da mídia, observou-se a popularização e a ascensão 
do voleibol brasileiro, junto, evidentemente, dos resultados favoráveis das seleções 
femininas e masculinas em vários campeonatos internacionais. As equipes 
brasileiras conseguiram atingir todos os objetivos traçados e a conquista do 
segundo lugar na preferência do público brasileiro, perdendo somente para o 
futebol, que se configura indiscutivelmente como a paixão nacional (2005, p. 35). 
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 A midiatização no esporte acabou por influenciar diversas outras áreas. Mas o foco, 

aqui são as mudanças que ocorreram para que o esporte pudesse se adequar a mídia.  

 

 

3.1.1 A mídia e as grandes mudanças no Voleibol 
 

 A mídia influenciou diretamente na mudança de regras do vôlei.  Abaixo se verá um 

quadro formado a partir dos dados de Cacá Bizzochi (2008), sobre as transformações sofridas 

pelo voleibol a partir da década de 70, onde o esporte passou a ser mais visível pela mídia: 

 

ANO TRANSFORMAÇÕES 

1970 ·  Antenas passaram a limitar o espaço aéreo em 9,40m; 

1972 ·  A arbitragem passava a ser mais complacente no contato com a bola 
quando os jogadores estivessem em dificuldades; 

1976 ·  Reduzia-se o espaço entre as antenas a 9m; 
·  O toque no bloqueio não era mais considerado como o primeiro dos três 

toques permitidos; 
1982 ·  Passava a haver menos rigor no contato duplo na recepção e na defesa. 

1984 ·  Seria permitido o contato múltiplo de uma mesma ação de recepção ou 
defesa; 

·  Passava a ser proibido o bloqueio do saque; 
1988 ·  O set ficava limitado a 17 pontos (anteriormente era a 15 contanto que 

houvesse diferença de dois pontos) e era criado o tie-break. 
1992 ·  A bola poderia tocar qualquer parte acima dos joelhos na recepção ou na 

defesa; 
1994 ·  A zona de saque era aumentada para 9 metros (toda a linha de fundo); 

·  A bola poderia tocar qualquer parte do corpo em qualquer momento; 
·  O jogador poderia tocar a rede acidentalmente se não estivesse 

participando do lance; 
1996 ·  A bola deveria ter, nos jogos masculinos, 5 libras; 

·  A bola, quando cruzasse a rede por fora das antenas, poderia ser 
recuperada igualmente por esse mesmo espaço; 

·  Seria permitido tocar a quadra adversária com as mãos (valendo a mesma 
regra anterior existente para os pés); 

·  Haveria somente um tempo de 30 segundos para cada equipe (do primeiro 
ao quarto set), com um tempo técnico de um minuto no 5º e no 10º pontos; no 
quinto set cada equipe poderia pedir dois tempos de 30 segundos; 

1998 ·  Os quatro primeiros sets passariam a ser jogados em tie-break até 25 
pontos ou até que se abrissem dois pontos de vantagem; o quinto set seria 
jogado no mesmo sistema até o 15º ponto ou dois de vantagem a partir daí; 
(lembrando que a regra dos primeiros sets anteriormente era conhecida pela 
vantagem: um ponto seria marcar duas vezes seguidas e a partir daí uma vez 
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e caso a outra equipe fizesse o mesmo, voltariam as duas marcações. Tie-
Break são pontos corridos. 

·  Os tempos técnicos de um minuto ocorreriam no 8º e no 16º ponto e cada 
equipe teria direito a um tempo de 30 segundos; 

·  Era incluído o líbero, jogador que poderia entrar a qualquer momento nas 
posições de defesa (desde que a bola não estivesse em jogo). Este jogador 
não poderia levantar em toque a zona de ataque, sacar ou atacar. Suas 
entradas não contariam como substituição e o atleta que saísse deveria 
retornar em seu lugar; 

·  Era dada maior liberdade ao técnico, que poderia se movimentar em frente 
ao banco de reservas e dar instruções; 

·  O sacador teria 8 segundos para executar o saque, em uma única tentativa; 
·  O cartão amarelo passaria a ser exibido para a falta técnica (perda de 

ponto) e a primeira advertência seria dada verbalmente; o cartão vermelho, a 
exemplo do futebol, seria mostrado em caso de expulsão; 

·  A bola passaria a ser colorida, como já era no vôlei de praia; 
2006 ·  A FIVB delimitou o espaço do técnico junto à quadra. Ele pode transitar 

ao lado do campo do jogo, porém não pode ultrapassar uma linha pontilhada 
colocada a 1,75 metros da linha lateral, paralela a esta; 

·  Determinou o fim da “bola presa”, deixando que o jogo prosseguisse 
quando adversários prendessem a bola nas disputas sobre a rede; 

2009 ·  Para as Competições Mundiais e Oficiais FIVB adultas, uma equipe pode 
ter, no máximo, quatorze (14) jogadores (com, no máximo doze (12) 
jogadores regulares)2. 

·  Um intervalo é o tempo entre os sets. Todos os intervalos duram três 
minutos. 

·  Penalty D-Tech3, uma bola com nova tecnologia4 – inédita no mundo – 
que auxiliará times, técnicos, árbitros e auxiliares a esclarecerem jogadas 
duvidosas. Com o novo sistema, será possível saber, com precisão, se as 
bolas caíram dentro ou fora da quadra, além da velocidade no momento dos 
ataques. A CBV pretende colocar o novo sistema a partir da próxima Super 
Liga. A iniciativa e o sistema desenvolvidos são genuinamente brasileiros.  

 

 Pelo que se pode observar no quadro, o jogo foi modificado quase que completamente. 

Na década de 70 notam-se poucas mudanças, mas os árbitros passavam a deixar o jogo mais 

solto, tendência que se seguiu na década de 80, onde também mudou a pontuação do set. O 

Jogo ainda demorava horas e o objetivo da Confederação Brasileira era de popularizar o 

esporte, impulsionado pela conquista da Prata em Los Angeles. Era preciso dinamizar a 

                                                 
2 Item retirado do Manual de Regras Oficiais de Voleibol aprovados no 31º Congresso da Federação 
Internacional de Vôlei para entrarem em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009. 
3 Retirado do site http://www.cbv.com.br/cbv2008/noticias.asp?IdNot=11344. 
4 Como melhor explica a CBV  “O sistema funciona de maneira integrada. A partir do quique da bola nas áreas 
que geram dúvidas, um chip, encapsulado no seu interior, envia um sinal por meio do sistema RFID (Radio 
Frequency Identification) para as antenas, que se comunicam com as câmeras, registrando se foi dentro ou fora, 
e chega ao palm top em poder do árbitro do jogo.” 
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disputa e deixá-la mais emocionante para que o público se interessasse. Para ser exibido pela 

televisão, seriam precisas mudanças, já que o rádio não era uma boa opção e pelo jornalismo 

impresso o telespectador não poderia acompanhar o jogo a menos que fosse até o estádio.  

 Na década de 90, com o apoio de um grande patrocinador, ocorreu todo um 

planejamento visando à popularização do esporte. Após uma seqüência de mudanças que 

buscavam deixar o jogo mais veloz, em 1998, foi mudada a forma de pontuação, que deixava 

o jogo mais rápido e compatível com a transmissão pela TV. Além dos seis jogadores, mais 

um foi implantado com a função apenas de defender, deixando os outros jogadores com mais 

liberdade para atacar. A última iniciativa tomada pela CBV mostra a tecnologia invadindo a 

modalidade, por meio de um chip e de um sistema integrado com câmeras e sensores será 

possível acabar com jogadas duvidosas. Técnicas parecidas já foram pensadas para resolver 

problemas de outros esportes também. Foram dados emoção e dinamismo às jogadas, com a 

finalidade de deixar o telespectador ligado o tempo inteiro em cada lance e assim poder se 

sentir como participante do processo.   
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4 A PRODUÇÃO DO DISCURSO JORNALÍSTICO  
  

 Nesse processo, onde a mídia invade os vários âmbitos da sociedade, o discurso se 

modifica e se molda às novas exigências do mercado.  Segundo Neto: “A midiatização toma 

forma através de operações de linguagens, inscrevendo-se discursivamente, reconfigurando o 

“lugar de fala” e os “modos de dizer” dessa modalidade de discurso” (2008, p.125 e 126) ou 

seja, o processo se concretiza por meio do discurso e das estratégias de produção de sentido, 

como a dramatização, a intencionalidade, o que causa conflitos com conceitos como o da 

objetividade e da imparcialidade. 

 O discurso é a principal ferramenta de trabalho do comunicador, seja ele televisivo, 

radiofônico, da mídia impressa ou online. Pinto ainda dá uma definição mais ampla de 

Discurso: 
  

[...] Definir os discursos como praticas sociais implica que a linguagem verbal e as 
outras semióticas com que se constroem os textos são partes integrantes do 
contexto sócio-histórico e não alguma coisa de caráter profundamente instrumental, 
externa às pressões sociais. Têm assim papel fundamental na reprodução, 
manutenção ou transformação das representações que as pessoas fazem e das 
relações e identidades com que se definem numa sociedade, pois é por meio dos 
textos que se travam batalhas que, no nosso dia-a-dia, levam os participantes de um 
processo comunicacional a procurar “dar a última palavra”, isto é, a ter reconhecido 
pelos receptores o aspecto hegemônico do seu discurso (2002, p.28). 

 

 Nesse jogo comunicacional, a informação dá-se como objetiva, democrática, propensa 

à discussão social, à denúncia, à exposição de fatos e principalmente, da verdade. E por isso 

mesmo, como Muilland afirma: “[...]ao ser publicada, a notícia ganha o estatuto de um novo 

real, passando ela própria a significar. “(2002, p. 318) E mais além, esse teor de “completo” 

que a notícia tem, na verdade esconde todo o processo de enunciação. E para completar esse 

sentido de comunicar e informar, Charaudeau entende: 

 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não só escolha de conteúdos a transmitir, não 
somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas do bem 
falar e ter clareza, mas escolha dos efeitos de sentido para influenciar o outro, isto 
é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas (2006, p. 39). 
  

 O efeito de verdade nos direciona para a subjetividade, já que se refere muito mais ao 

“acreditar” do que ao “ser”. O “ser verdadeiro”, como vemos é uma afirmação a partir do que 

se lê e a função da própria notícia não é necessariamente essa, já que, a princípio, o indivíduo 

formará uma determinada opinião em função da sua bagagem cultural.  
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 Nessa seqüência de raciocínio, chegamos ao contrato midiático. Ele se define na 

capacidade em que o produto midiático tem em seduzir seus leitores através da credibilidade e 

buscando o maior número de leitores. Segundo Neto: “Estes funcionam como espécie de 

“apanhamentos”, “assédios”, “capturas” do receptor, feitos no âmbito e na especificidade dos 

discursos“(, 2002, P.199). A relação entre o emissor e o receptor se dá através desses 

contratos por meio de pequenos jogos textuais, onde é estabelecida a relação com o leitor.  

 A instância de produção do discurso é composta por todos os setores da empresa e 

processos em que o produto, ou seja, a notícia passa antes de ser publicada.  Todos pretendem 

representar uma enunciação única e homogênea do discurso, que simboliza a ideologia da 

empresa midiática. A função do jornalista é transmitir a informação, por meio da coleta de 

informações unindo-as aos seus conhecimentos preexistentes, desempenhando as funções de 

descritor-comentador e pesquisador-fornecedor. 

 Deve-se observar que para seduzir, é preciso atingir os gostos, as preferências dos 

leitores, ou seja, os receptores. Por isso, há principalmente, no meio impresso, um número 

muito grande de exemplares dos mais diversos assuntos. Cada um com seu público-alvo seja 

ele intelectivo ou afetivo. Charaudeau ainda fala sobre a finalidade desse contrato: 

 

A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa tensão entre duas 
visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma visada de 
fazer saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a produzir um 
objeto de saber segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de fazer 
sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto de consumo segundo 
uma lógica comercial: captar as massas para sobreviver à concorrência (2006 p.86). 

 

   

 Um dos grandes desafios da comunicação é a credibilidade, a confiança do leitor, no 

que é expresso na informação. A mídia tenta concretizar essa busca através de ferramentas 

como a descrição e a narração dos fatos e a explicação deles. Isso se dá não só em fornecer a 

prova do que é dito, mas em dizer o exato. Dizer o exato é a coincidência do que é escrito e o 

fato em si. Esse processo se dá, não só pela visão humana, no caso do indivíduo estar no lugar 

e na hora do fato, como pelo seu próprio saber. 

 Dizer o que aconteceu significa que há uma reconstituição do fato, onde o que é dito e 

relatado coincide. Uma das ferramentas usadas para a reconstrução é o uso de testemunhas ou 

a tecnologia. No caso do voleibol, os jogadores são usados como testemunhas através de suas 

entrevistas, com o fim de relatar o que ocorreu. Dizer a intenção implica em que o dito é o 

pensado e que se acredita ter como resultado, a transparência. Fornecer a prova é a 
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solidificação da informação, ou seja, onde são mostrados os motivos e as conseqüências dos 

fatos. São processos pelos quais o discurso passa com o fim de obter a credibilidade do seu 

receptor, do leitor. 

 Outra ferramenta usada no contrato midiático é causar efeito de dramatização, o apelo 

à emoção. A encenação é feita levando em consideração o seu público alvo, suas relações 

socioculturais, com o fim de prender o leitor, de conquistá-lo.  Segundo Charaudeau: 

 

O contrato de informação midiática é, em seu fundamento, marcado pela 
contradição: finalidade de saber fazer, que deve buscar um grau zero de 
espetacularização da informação, para satisfazer o principio de seriedade ao 
produzir efeitos de credibilidade; finalidade de fazer sentir, que deve fazer escolhas 
estratégicas apropriadas a encenação da informação para satisfazer o principio de 
emoção ao produzir efeitos de dramatização (2006, P. 92). 

 

 Na sociedade atual, o grande público tende a consumir informações que apelem às 

emoções e quanto mais dramatiza, mais se afasta da premissa de credibilidade. A mídia 

percorre os dois polos conforme os acontecimentos. Essa postura vem ao encontro com a 

lógica de mercado estabelecida hoje, conseqüências do processo de midiatização, que atua 

diretamente no modo de construção da notícia e nas formas de dizer. 

 

 

4.1 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA NOTÍCIA 
  
 Se o discurso é influenciado pelo processo de midiatização, a notícia é influenciada no 

seu modo de produção e nas estratégias usadas durante o processo em que ela é apurada, 

confeccionada e publicada. Essas influências sofridas na construção da notícia são frutos de 

uma mídia que evolui a cada dia. 

 O processo de produção das notícias não é simplesmente o fato, o repórter e o editor 

chefe. Por todo o caminho que o discurso percorre, é influenciado pelos mais diferentes 

“atores”. Charaudeau explica melhor esse processo: 

 

Se falamos em instância é porque o que preside a produção da comunicação 
midiática é uma entidade compósita que compreende vários tipos de atores: os da 
direção do organismo de informação que cuidam da saúde econômica da empresa e 
de sua organização competitiva; os da programação, ligados aos precedentes de 
maneira a fazer com que as informações escolhidas tenham certo sucesso junto ao 
público; os da redação das notícias e os operadores técnicos, que escolhem tratar a 
informação conforme sua linha editorial (2006, p.73). 

 



 33 

 Todos esses atores ajudam a fabricar essa enunciação supostamente única e que não 

apresentam desigualdades no discurso midiático. No entanto, há uma espécie de co-

enunciação, onde os atores possuem intenções semelhantes, caracterizando um projeto que 

representa a ideologia da entidade de informação. Charaudeau explana com mais clareza: 

 

O jornalista tem por função transmitir informação. Mas essa informação se compõe 
de um conjunto de acontecimentos ou de saberes que aparentemente preexistem ao 
ato de transmissão, o que faz com que o jornalista se encontre numa posição que 
consiste em coletar os acontecimentos e os saberes, e não em criá-los, antes de 
tratá-los e transmiti-los (2006, p.74). 

 

 Cada redação de jornal, cada empresa jornalística possui características que podem 

determinar o processo produtivo da notícia. Existem certas convenções dentro da empresa, 

que não só delimitam a própria linha editorial, mas, também, a definição das fontes, a escolha 

do que é “notícia”.  Esses critérios definem o que é de fato, a noticiabilidade dos 

acontecimentos. E Wolf completa: 

 

[...] a noticiabilidade esta estreitamente relacionada com os processos de 
rotinização e de estandardização das práticas produtivas: equivale a introduzir 
práticas produtivas estáveis, numa matéria prima (os fatos que ocorrem no mundo) 
que é, por natureza, extremamente variável e impossível de predizer (2003, p. 190). 

 

 No âmbito da construção de uma notícia, é necessário ordenar os fatos. São valores 

empíricos, onde cada empresa decide sob sua ordem de interesse. Os principais são a 

proximidade que pode ser relativa às notícias da economia de uma região, ela pode ser 

também referência a uma determinada cultura que é levada a outro continente, por exemplo; 

atualidade relativa a acontecimentos imediatos ou algum fato passado que é trazido para o 

presente, contextualizando-o; identificação social seja ela ligada mais à representação das 

classes superiores ou de forma mais homogênea; intensidade, seja superior ou oposta, com o 

fim de mostrar a outra versão; ineditismo, ao que é inédito, ao que nunca foi divulgado; 

identificação humana, seja ela por classe social, por aparência ou qualquer outro aspecto. 

Esses critérios vão ao encontro da objetividade, que é um dos grandes dilemas do jornalismo 

de hoje. Objetivo é ser direto, prático. Segundo Alsina, “O limiar da objetividade seria 

distinguir e isolar a notícia do comentário” (2009, P. 253). 

 A partir desses valores-notícia5, Charaudeau propõe três categorias em que a notícia se 

enquadraria: acontecimento relatado (AR) que é constituído por fatos e ações dos atores 

                                                 
5 Como também são chamados os critérios de noticiabilidade, que delimitam o que é notícia ou não. 
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sociais se acham envolvidos e caracterizando o “fato relatado” e o “dito relatado”; 

acontecimento comentado (AC) feito a partir do relato dos acontecimentos, onde os atores 

sociais analisam e justificam seu posicionamento, e acontecimento provocado (AP), que é o 

confronto de ideias, feito a partir de diversos dispositivos, como debates, entrevistas ou 

tribunas de opinião.  

 Como a análise que será feita à frente não se trata de um acontecimento comentado 

(AC), ver-se-á apenas o acontecimento relatado (AR) e o provocado (AP).Segundo 

Charaudeau, acontecimento relatado se define como: 

 

Relatar o acontecimento tem como conseqüência construí-lo midiaticamente no 
instante mesmo em que ele é relatado, constrói-se uma notícia, no espaço temático 
de uma rubrica. A notícia é objeto de um tratamento discursivo desenvolvido sob 
diferentes formas textuais: de anúncios (os títulos), de notificação (as notas), de 
relatório (artigo), etc (2006, P.152). 

 

 O acontecimento relatado se compõe de fatos e ditos:  

a) Fato relatado (FR): O fato é uma descrição de reações, como “o quê?”, 

“quem?”, “Onde” e “quando”. Questionamentos básicos referentes ao Lead6. 

Para se obter a verossimilhança aos fatos descritos, pode-se utilizar 

ferramentas lingüísticas, como: a designação identificadora, que mostra provas 

da existência do fato; a analogia, é a reconstituição do fato da forma mais 

realista possível em razão de que não se pode exibir o fato instantaneamente e 

a visualização ao tornar visível o que não é, seja por meio de imagens ou sons. 

 A narrativa tem suas peculiaridades levando em consideração se ocorre ao mesmo 

tempo ou não do acontecimento. A narrativa de simultaneidade é quando o fato ocorre 

paralelamente, e com isso, descritos na mesma hora. A partir desse relato, considera-se 

como uma narrativa ideal a própria descrição, a explicação, as apreciações a fim de 

mostrar as emoções. A narrativa reconstituída se refere às reportagens e à imprensa que 

veiculam a informação depois do fato em si. Dentre as estratégias, estão, segundo 

Charaudeau: 

 

introduzir uma abertura (o “ataque” como se diz no jargão jornalístico) mais ou 
menos dramatizante. [...] tentas reconstituir os fatos segundo um princípio de 
coerência que corresponda a uma lógica de encadeamento mais próxima da 
experiência ingênua, [...] desenvolver um comentário explicativo inserido na 
reconstituição (mais particularmente na imprensa escrita) ou após a reconstituição 

                                                 
6 Segundo Lage,”Trata-se do relato sumário e particularmente ordenado do fato mais interessante de uma série e 
não do resumo da notícia toda, como aparece em algumas descrições.” (LAGE, 2001, P.103) 
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(mais particularmente na televisão), para tentar explicar, como na narrativa 
simultânea, o porquê e como dos fatos, recuperando o desenrolar dos 
acontecimentos, ou desvendando as intenções dos responsáveis por esses fatos 
(2006, p 159 e 160). 

 

E ainda há o fechamento da narrativa, que não significa o fim do fato. Assim como podem 

coincidir o término, podem-se usar estratégias na narrativa que não põem fim ao 

acontecimento, já que a mídia pode provocar fatos.  

 

b) Dito Relatado (DR): É se apropriar, inovar, modificar, reconstituir, repetir, 

retomar o dito por meio do ato de enunciação. Refere-se ao ato em que o 

locutor relata o que já foi dito por outro locutor, onde se dirige a um 

interlocutor que não é o de origem. Conforme Charaudeau: 

 

O discurso relatado caracteriza-se, então, pelo encaixe de um dito num outro dito, 
pela manifestação da heterogeneidade do discurso. Essa heterogeneidade esta 
marcada por índices que indicam que uma parte, pelo menos, do que é dito, deve 
ser atribuída a um locutor diferente daquele que fala (2006, P.162). 

 

 Em função dessa manifestação heterogênea, o discurso relatado, ou dito, agrega 

diversas funções e efeitos. Ele reconstrói na medida em que relata um fato a partir de 

outro locutor. De desconstrução na medida em que o discurso relatado é oriundo de outro 

ato de enunciação e que serve como uma forma de autenticar o primeiro. Ele provoca 

efeitos de autenticidade, responsabilidade, já que o discurso é referente ao locutor 

primário, de verdade, de autoridade, poder, engajamento, propósitos. 

 A descrição do discurso relatado tem como base três ações: a seleção, que é feita 

referente ao locutor de origem, que pode ser total ou parcial. A primeira relata o discurso 

inteiro e a segunda por blocos ou partes que interessam ao locutor; identificação de 

elementos, que é proporcional ao quão autêntico é o dito, quanto maior a identificação, 

mais autêntico é o dito e vice versa e a maneira de relatar que pode ser citando o discurso 

de origem, integrando o discurso em terceira pessoa, através de modificações no 

enunciado; usando a narrativa, onde o discurso se integra ao dito que relata ou evocando o 

discurso de origem por meio de travessões, aspas ou parênteses. 

 Assim como no fato relatado, neste também existem formas específicas de explicar o 

dito relatado. As causas são referentes ao porquê o locutor primário falou de determinada 

coisa. São expressas em títulos ou partes do texto onde se enuncia o porquê da ação. E as 
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conseqüências que, dependendo da intencionalidade do locutor, pode apresentá-la como 

algo já ocorrido. 

 Um problema que ocorre nessa mediação é que, segundo Charaudeau “O valor do dito 

intervém igualmente na medida em que a instância midiática pode ser levada a escolher 

(ou provocar) a declaração a ser relatada [...]” (2006, P.169). Esses valores podem ser 

referentes ao efeito de testemunho, quando o locutor primário (a fonte) apenas descreve o 

que sabe de um fato; efeito de decisão, onde a declaração é transmitida por alguém que 

detém o poder; efeito de opinião, onde a declaração vem de um locutor que apenas julga 

ou analisa determinado fato e, efeito de saber, que se refere à declaração em que o locutor 

é uma autoridade pelo saber. 

 Assim como existem dispositivos lingüísticos de identificação, como a denominação, 

que consiste em nomear o locutor , seja por função, título ou coletivamente; a determinação, 

por meio de denominações como senhor, senhora, algo que nomeie ou identifique o locutor e 

a modalização, onde é posto em cheque a veracidade dos acontecimentos, usam-se termos 

como declara, afirma, acredita, indigna-se, anuncia, etc. Charaudeau apresenta o 

acontecimento provocado (AP), em uma estrutura televisiva, mas como aqui o foco é o fato 

provocado do jornalismo impresso, será visto de uma maneira menos aprofundada, como 

sendo um complemento do acontecimento relatado. 

 O acontecimento provocado é realizado por meio de debates tanto na esfera social, 

quanto na midiática. Ele é selecionado para debates nas esferas por questões de atualidade, 

autentificada pela identidade (especialistas), que são apresentados pela mídia através do 

entrevistador.  No caso de um jornal, primeiro ele relata o acontecimento para depois, 

conforme sua intencionalidade, provocar debates na esfera social. Em debates que ocorrem na 

TV, a reação ao debate é imediata, pois o veículo é imediato na transmissão de notícias: 

Segundo Charaudeau: 

 

Fazer da informação um objeto de espetáculo, é arriscar-se a ultrapassar as 
instruções do contrato, a eliminar a finalidade informativa em prol da captação, e a 
cair num discurso de propaganda com fins de autopromoção (2006, P. 191 e 192). 

 

 Provocar o debate é uma forma de espetacularizar, já que, conforme os artifícios 

usados pelo mediador ele pode engrandecer o fato. 

 A notícia, a forma como é confeccionada, como é formatada no jornal, é a imagem da 

empresa e também do próprio jornalista que a escreve.  A distorção de uma notícia esta 

relacionada não só às próprias rotinas produtivas, como também aos valores profissionais e 
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éticos. Deve-se seguir as normas da empresa para a qual trabalhamos, mas sobre tudo, 

empresa/rotina produtiva: mesmo com o fato da notícia receber tantas influencias, a priori é o 

respeito ao leitor em conseqüência do próprio contrato de leitura que o jornal tem com seu 

público alvo. 

 

 
4.2 JORNALISMO ESPORTIVO 
 

O esporte pode ser considerado como um fenômeno social, capaz de mobilizar centenas 

de pessoas em uma só competição. Em função dessa notoriedade, o jornalismo esportivo, com 

o passar dos anos, foi ganhando destaque. Primeiro nas rádios, depois na TV e nos jornais e 

revistas e, hoje, ainda na mídia online. 

No Brasil, a cobertura esportiva envolve inúmeros fatores: o fator comercial, a falta de 

estrutura, o imediatismo, a falta de preparo dos jovens jornalistas, a mídia influenciando na 

própria prática esportiva. Como o site da Folha de São Paulo cita, o esporte é visto como algo 

comercial. Marques salienta: 

 
Uma observação, ainda que superficial, do mundo do esporte, no Brasil ou em 
qualquer lugar, evidencia que o seu gerenciamento e a sua prática estão submetidos 
a pressões de toda ordem, simplesmente porque o esporte é um dos negócios que 
mais movimenta recursos em todo o mundo (2005,  p. 14). 

 

 Recentemente, veio a mídia que retrata casos em que equipes de futebol perdiam 

determinados jogos em função de interesses econômicos ou árbitros que manipulavam 

partidas em troca dessas “facilidades”. Esses jogos comerciais tinham o objetivo de prejudicar 

ou ajudar equipes da elite do Campeonato Brasileiro. A publicidade e mais especificamente, o 

marketing, deveriam ser vistos como um meio de difundir uma determinada modalidade 

esportiva e não banalizar. Marques enfatiza esse ponto contrário do esporte no Brasil:  

 

O marketing esportivo, tão festejado em outros países, como forma eficiente de 
promoção do esporte, assume no Brasil, por todos esses motivos, um caráter 
pejorativo pela visão estreita dos dirigentes ou de muitos profissionais que almejam 
lograr o público (2005, p. 16/17). 

 

 Um evento esportivo é capaz de atrair milhões de telespectadores em uma tela de TV. 

Estádios de futebol, de vôlei, basquete são freqüentados por torcedores. Especialmente 

quando a Seleção Nacional que entrará em jogo. Entretanto, o esporte se descontextualiza se 

visto passivo à ação de aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. 
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 Esse é apenas um aspecto marcante do esporte, mas ainda existe outro: futebol como 

sinônimo de esporte. Em 1925, enquanto o futebol já era considerado o esporte nacional, o 

vôlei dava seus primeiros passos. Ronaldo Helal (2001) afirma que a razão principal do 

futebol ter se tornado paixão nacional é pelo fato de, inicialmente, ele ser praticado pelas 

minorias brasileiras, ou seja, essa mobilização social causada por ele é fruto das precárias 

condições de vida, de onde seus praticantes eram oriundos. Esse, principalmente, é um dos 

contrastes entre futebol e voleibol: enquanto o futebol era conquistado e praticado por pessoas 

mais humildes, o vôlei atingia a classe média, a burguesia que freqüentava clubes recreativos. 

Hoje, o processo já não é tão elitizado. Os centros de voleibol possuem locais em que é 

oferecido, a prática a comunidades carentes. No Rio de Janeiro e nas praias pelo Brasil é 

comum encontrar pessoas jogando vôlei de praia, mas nada que supere o que o futebol ainda 

significa. 

Na verdade, esse fenômeno futebolístico ocorre até hoje. Grande parte dos jogadores 

como Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Ronaldo, Garrincha, etc, vieram de infâncias muito 

humildes. Porém, segundo Marques: 

 

Em primeiro lugar, há uma preocupação quase exclusiva com o futebol, como se 
não existissem interessados e praticantes de outros esportes, ou ainda como se o 
Brasil não tivesse competência explícita e reconhecida em muitas outras áreas 
(,2005, p. 20). 

 

 Essa afirmação de Marques se refere aos espaços  que a mídia dá ao futebol e às outras 

modalidades esportivas. Geralmente, o futebol ocupa pelo menos a metade da grade esportiva, 

e o restante é dividido entre outros poucos atletas que tiveram destaque. Entre os esportes em 

que o Brasil se destaca e que é pouco mostrado estão: iatismo, com nomes como Robert 

Scheidt, Lars e Torben Grael, Bruno Prada; Taekwondo com Natália Falavigna; a Ginástica 

Artística com Diego e Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Daiane dos Santos, Ana Cláudia Silva, 

etc. 

 Entrando mais especificamente no jornalismo esportivo, Coelho diz que “A cidade de 

São Paulo é o grande pólo do jornalismo brasileiro. É onde estão as melhores oportunidades 

de emprego, onde existem muitas oportunidades para o profissional colocar-se“ (2003, p 26). 

Nesse contexto, também podemos citar o Rio de Janeiro, especialmente falando de jornalismo 

esportivo. Essas duas cidades são os grandes polos para quem quer começar a carreira nessa 

área. E nesse âmbito ele ainda destaca que desde o princípio do jornalismo, os novatos sempre 

são direcionados para a editoria de esportes, o que, de certa forma, gera problemas, já que 
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uma das grandes críticas é a falta de preparo dos jornalistas e a defesa do jornalismo 

especializado. Jornalistas, com pouca visibilidade, geram pautas pobres com o fim das 

grandes temporadas, como Marques destaca: 

 

[...] a cobertura esportiva limita-se a um espaço de atuação limitada, que se 
confunde, quase sempre, com o antes, durante e depois dos jogos e competições. 
Não há vida fora dos torneios, e, por isso, as pautas ficam pobres, endereçando-se 
para a fofoca e a intriga, quando há temas absolutamente fundamentais para serem 
tratados (2005, p. 21). 

 

 Jornalismo esportivo não é apenas divulgar notícias sobre um jogo de futebol, de 

vôlei. A mídia deixa, muitas vezes, de abordar questões fundamentais como lesões, doping, 

coordenação motora, preparo físico, alimentação, aspectos que envolvem o dia-a-dia do atleta 

e que o tornam um ser humano que trabalha como qualquer outro e que se dedica à atividade e 

não alguém que só trabalha no período do jogo, que é o que a mídia apresenta. 

 E, mais uma vez, cai-se na questão do esporte e do marketing. Tudo gira em torno de 

publicidade, de negócio. Hoje, uma das razões pelo futebol ser o mais exibido na televisão e 

até mesmo em jornais e revistas é em função dos patrocinadores e do público que compra 

produtos relacionados. Esporte, hoje em dia, é algo basicamente comercial no Brasil. O que 

explica o fato de, na maioria das vezes, existirem jornalistas especializados em futebol e 

automobilismo. Segundo Coelho: 

 

O problema é que o mercado só permite a criação de jornalistas de futebol, de 
automobilismo, por vezes de tênis. O que vale dizer que não há jornalistas de 
basquete, de vôlei, de atletismo, de judô etc. O que explica o aparecimento de 
atletas como comentaristas sempre que é preciso aprofundar-se em alguma 
competição (2003,  p. 37). 

 

 Na década de 80, houve uma tentativa de integrar ao mercado a revista Saque, quando 

Renan e Montanaro, dois atletas se inseriram no meio jornalístico, mas não houve sucesso. 

Ex-atletas ingressarem no meio no papel de comentaristas é algo comum hoje em dia, 

especialmente em esportes como vôlei, basquete, tênis, natação, judô... Fatores como a falta 

de capacitação do jornalista esportivo, omissão dos meios de comunicação, falta de estrutura 

das redações e falta de investimento das próprias universidades de comunicação são aspectos 

que ainda fazem do Jornalismo Esportivo um campo em busca de maior credibilidade. 
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5 FOLHA DE SÃO PAULO 
 

A Folha de São Paulo foi fundada em 19 de fevereiro de 1921 por Olival Costa e 

Pedro Cunha com o nome de "Folha da Noite”. Em 1925, criou-se a "Folha da Manhã’, e a 

"Folha da Tarde" foi fundada 24 anos depois. Esses três jornais pertenciam a uma única 

empresa e só foi unificado em 1960, passando a se chamar Folha de São Paulo. 

Ainda, no período da ditadura, a Folha apoiou a eleição de Julio Prestes à Presidência 

da República. Em decorrência disso, ela foi linchada e fechada. Nesse período, ela tinha em 

seu elenco o famoso caricaturista Lelis Viana, o Juca Pato: personagem que criticava a 

Aliança Liberal. Voltou a ativa em 1931, com sua linha editorial voltada para a agricultura. 

Em 1964, a Folha apoiou o golpe e a ditadura militar, até a presidência de Ernesto 

Geisel. Já, o rival, O Estado de São Paulo sofreu até intervenções e censura. Durante a década 

de 70, a Folha de São Paulo sofreu atentados por grupos de esquerda, por apoiar a ditadura. 

Durante os anos 80, a Folha contou com grandes nomes em sua equipe: Cláudio 

Abramo, Bóris Casoy, Clóvis Rossi e Jânio de Freitas, o que culminou com a mudança 

editorial do jornal, ao apoiar as Diretas Já. Com os avanços tecnológicos, a Folha foi a 

pioneira no Brasil na utilização de computadores e infográficos. 

Já nos anos 90, a FDS criou suplementos para o jornal: Revista da Folha, o caderno 

Folhateen e a TV Folha. Também passou a investir pesado em campanhas publicitárias e, 

desde então, superou seu concorrente, O Estado de São Paulo, em número de vendas. Ainda 

na década de 90, a Folha contratou um ombudsman, profissional especializado em ouvir. Ele 

anotava críticas, sugestões e possuía a liberdade de criticar matérias e reportagens do próprio 

jornal. No final desse período, o jornal passou a utilizar brindes, como o Atlas Folha e 

dicionários, reforçando sua qualidade e superioridade. 

De acordo com o Instituto Verificador de Circulação7 (IVC), a Folha ainda é o jornal 

de maior circulação nacional e consequentemente um dos mais influentes, ao lado de O 

Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil. O grande objetivo da Folha é fazer um 

jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno. 

  Do ponto de vista técnico, Hernandes relata que a diagramação da capa da Folha tem 

total relação com o sentido que o jornal pretende produzir. Um Grande título na frente, blocos 

de notícias secundárias. E, ainda, “Que a manipulação do espaço do jornal é uma forma de 

administrar a atenção do leitor” (HERNANDES, 2006, p.191). Não só de administrar, mas 

principalmente de produção de sentido.  
                                                 
7 O IVC é uma empresa sem fins lucrativos e tem por objeto estabelecer autenticidade à circulação de Jornais e 
Revistas. (http://www.circulacao.org.br/scripts/ijeweb.cgi/iniciar) 



 41 

5.1 O JORNALISMO ESPORTIVO NA FOLHA DE SÃO PAULO 
  

 Os jornais impressos utilizam-se de inúmeras estratégias para chamar a atenção dos 

leitores, através da diagramação, pela organização do texto e demais itens de uma matéria. 

Isso vai desde o tamanho, a tipografia de uma fonte à fotografia que irá junto com a parte 

textual. 

 O projeto editorial da Folha foi se moldando ao longo dos anos conforme o público e o 

mercado exigiam.  No início da década de 90, o caderno de esportes sofreu grandes 

modificações. O caderno de Esportes passou a circular na seção Esporte/cotidiano de terça a 

sábado e, apenas nos domingos e nas segundas-feiras seria autônomo. Mudança editorial, 

mudança no foco, a Folha pretendia ampliar a cobertura esportiva das modalidades de 

destaque e também dar espaço aos esportes radicais e aos próprios esportistas. 

 Pouco tempo depois, a Folha fazer mais alterações, o caderno passaria a cobrir os 

jogos noturnos, o que até então não era feito, já que o encerramento das edições era feito antes 

mesmo dos jogos noturnos começarem. 

 Em 2000, foi a grande mudança da editoria. O caderno de esportes passava a ser 

independente e circulava todos os dias da semana. Aumentou sua capacidade física de notícias 

em mais de 40%.  

 Ao se observar o almanaque da Folha8, percebe-se a carência de notícias do voleibol e 

demais esportes. Na década de 20 dominam fatos relativos ao futebol, com o restante falando 

do atletismo, o que se segue durante a década de 30 e 40. A partir de 1950, a Folha passa a 

falar de outros esportes, como o tênis, a Fórmula 1. O voleibol passa a ser citado apenas na 

década de 80, com a conquista da geração de prata e com o vice-campeonato no Mundial de 

82, na Argentina, datas históricas para o esporte no Brasil. 

 Da mesma forma, o site apresenta três fotografias de fatos marcantes: a conquista do 

Ouro em Barcelona, nos Jogos Olímpicos de 1992, pela Seleção masculina, a medalha de 

bronze conquistada pela Seleção Feminina nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e no 

mesmo evento, a dobradinha lendária brasileira no vôlei de praia feminino com as duplas 

Mônica Rodrigues e Adriana Samuel (medalha de prata) e Jacqueline Silva e Sandra Pires 

(medalha de ouro). A grande parte das fotos faz relação com o futebol, o atletismo e as lutas. 

 

 

 

                                                 
8 http://almanaque.folha.uol.com.br/esporte80.htm 
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6 METODOLOGIA 
 

A pesquisa bibliográfica foi o primeiro passo a ser seguindo e, através do resultado 

dela é que o trabalho acadêmico foi guiado. A literatura foi revisada constantemente, pois é 

ela que estabelece as bases nas quais a pesquisa avançou durante todo o período de incubação, 

aplicação e conclusão. Como Ida Regina Stumpf afirma no Livro: Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Comunicação (2005): “À medida que o indivíduo vai lendo sobre o assunto de 

seu interesse, começa a identificar conceitos que se relacionam até chegar a uma formulação 

objetiva e clara do problema que irá investigar” (2005, p. 53) 

 Outra ferramenta metodológica é a Análise de Discurso. Entender o discurso 

jornalístico e o que ele propõe é compreender superficial e profundamente não só os textos, 

mas as pistas ou marcas discursivas que são fixadas ao longo do processo produtivo. Como 

Charaudeau, no seu livro Discurso das Mídias salienta: 

 

A informação não existe em si, numa exterioridade do ser humano, como podem 
existir certos objetos da realidade material (uma árvore, a chuva, o Sol) cuja 
significação, certamente, depende do olhar que o homem lança sobre esses objetos, 
mas cuja existência é independente da ação humana. A informação é pura 
enunciação. Ela constrói saber e, como todo saber, depende ao mesmo tempo do 
campo de conhecimentos que o circunscreve, da situação de enunciação na qual se 
insere e do dispositivo no qual é posta em funcionamento (2006, p. 36). 

 . 

 O corpus escolhido foi escolhido em função do impacto que os títulos e linhas-finas 

causavam. Outro aspecto que influenciou foi, não só ser dois campeonatos importantes, mas o 

fato deles terem sucedido um período de turbulências da Seleção Masculina de Vôlei. Em 

2007, uma semana antes dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o técnico Bernardinho 

cortou, o então atual melhor levantador do mundo, Ricardinho, sendo substituído por 

Marcelinho. Desde então, se observou certa turbulência na abordagem da mídia em relação à 

equipe, que culminou com a Liga Mundial e os Jogos Olímpicos de Pequim.  

  As datas escolhidas para a análise foram: 23, 27 e 28 de julho de 2008 na Liga 

Mundial e 15, 23 e 25 de agosto de 2008 nas Olimpíadas de Pequim. Optou-se por analisar o 

mesmo número de matérias em ambos os campeonatos em razão de perceber o 

desenvolvimento na abordagem em relação ao técnico Bernardinho e a Seleção.  

 O objetivo principal, em função disso, é analisar o discurso utilizado pelo jornal Folha 

de São Paulo ao retratar a Seleção Masculina de Vôlei, no período entre as finais da Liga 

Mundial ocorrida no Rio de Janeiro em julho de 2008 e as Olimpíadas de Pequim, em agosto 

do mesmo ano. Em decorrência deste fato poderão ser identificados os possíveis sentidos 
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dados pela construção da notícia, que em primeira hipótese, é a de culpar o técnico pela má 

campanha na Liga Mundial e a conquista da prata nas Olimpíadas. Compreender as técnicas 

utilizadas na produção das notícias e entender que elementos podem ter influenciado a postura 

do jornal nessa abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

7 ANÁLISE 
 

 Com base no referencial teórico apresentado, a partir da colaboração de autores como 

Bizzocchi (2008), Koch (2005), Gomes (2006), Charaudeau (2006), Borelli (2001 e 2002), 

Marques(2005) e Neto (2002 e 2008), partir-se-á para a análise discursiva da notícias 

selecionas em ordem cronológica. 

 

Matéria do dia 23 de Julho de 2008: 

Título: “Brasil tenta apagar quedas no Brasil”. 

Linha Fina: “No Rio, seleção masculina de vôlei busca oitavo título da Liga, diante do 

retrospecto desfavorável em decisões no país”. 

Lead: “Equipe caiu duas das três finais da Liga em casa, e o técnico Bernardinho soma três  

das cinco taças perdidas diante de seus torcedores”  

 O título se refere às derrotas que o Brasil sofreu em casa em campeonatos anteriores. 

A primeira impressão, ao ler o título, é a de que a equipe joga mal quando tem a torcida a seu 

favor. Das cinco decisões em casa, até então, o Brasil só havia ganho o ouro nos jogos Pan-

americanos de 2007. Em 2002, ficou em segundo lugar na Liga Mundial ao perder para a 

Rússia e em 2005 e 2007 foi vice-campeão da Copa América ao perder para os EUA, onde, 

geralmente, o técnico Bernardinho convoca a Seleção de Novos, categoria entre o juvenil e o 

adulto usada para dar experiência aos jogadores mais novos. O texto omite esse detalhe, que 

se for analisado, na verdade, é um retrospecto muito bom em casa, já que a Seleção principal, 

de fato, só jogou a Liga Mundial e os Jogos Pan-americanos. Essa postura do jornal se refere à 

intencionalidade. Considerando a relação com o leitor, pressupõe-se que o que é relatado seja 

verdade. Pressupõe uma transparência do jornal, uma credibilidade alcançada por meio do 

contrato de leitura.   

 Em outro momento, ainda salientando as derrotas o texto fala: “Sob o comando de 

Bernardinho, a seleção também não levou o ouro da Copa dos Campeões em 2001, vencida 

por Cuba, e do Pan de 2003, ganho pela Venezuela, que bateu os brasileiros na semifinal”. 

Essa frase atribui ao técnico a responsabilidade pelos vice-campeonatos, desconsiderando que 

naquele período a equipe ainda estava sendo moldada. 

 A ênfase em dados negativos faz com que o leitor, principalmente se não acompanha 

frequentemente ou que não sabe da história do esporte, acredite que a equipe ou o técnico não 

tem uma boa campanha. A manchete é a porta de entrada, é o convite para o leitor apreciar o 

texto. Linha-fina e o lead seduzem o receptor a consumir a reportagem. O jornal dramatiza o 
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fato ao omitir informações. O que poderia ser mudado caso o jornal colocasse a notícia 

completa. Isso releva o fato provocado, que segundo Charaudeau:  

 

As mídias de informação, como já se disse inúmeras vezes, não se contentam 
em relatar as falas que circulam nesse espaço, elas contribuem de maneira 
muito mais ativa para a realização do debate social, dispondo num lugar 
particular – que é o delas, e que elas dominam – dispositivos que 
proporcionam o surgimento e o confronto de falas diversas (2006, P.188). 

 

 No meio do texto, já se observa uma mudança de postura ao relatar que o Brasil vem 

de cinco ouros seguidos na Liga Mundial, como uma forma de realçar a importância da 

conquista, já que a Seleção poderia se igualar ao número de vitórias da Itália, maior campeã 

do torneio, com oito títulos e que estava fora das finais. É uma ferramenta discursiva para 

chamar o leitor a acompanhar o evento esportivo, com o fim comercial, ou seja, de vender. 

Logo em seguida, começa a especular ao dizer que para Bernardinho uma derrota no 

Maracanãzinho poderia mergulhar a equipe em uma crise às vésperas das Olimpíadas, que 

não é legal essa freqüência de jogos com os mesmos times porque pode criar certa intimidade 

e que seria bom se as equipes continuassem acreditando que não poderia vencê-los. Isso é 

uma tentativa, também, de premeditar o fato e garantir a credibilidade, caso isso ocorra. 

 Em suma, a matéria começa de forma com que se acredite que a Seleção possui um 

retrospecto ruim e apenas descreve à seqüência de títulos e volta com afirmações do técnico e 

de jogadores remetendo à cautela, ao medo, à pressão. Principalmente no lead, em que se 

concretiza a idéia do título, o jornal deixa de colocar dados que não colocariam em dúvida o 

retrospecto do técnico Bernardinho.  

 Essa união de fatores mostra que o fato não é só relatado, mas também provocado, 

gerando debates na esfera midiática e social. A omissão de parte dos fatos subentende a 

intencionalidade do repórter ou da empresa jornalística. Segundo Neto: 

 

A noção de acontecimento deixa de resultar de transações complexas que realiza 
junto ao mundo das fontes, e de outras operações discursivas e passa a depender 
mais do investimento do trabalho de enunciação do que das ressonâncias que teriam 
sobre ele discursos de outros campos (2008, p.128). 

 

 Trata-se de um acontecimento relatado, onde o fato “Brasil tenta apagar quedas no 

Brasil” é descrito, aí fazendo um histórico das derrotas já que o acontecimento é esse, onde é 

feito uma analogia para que o leitor possa “imaginar” o desenrolar dos fatos. É uma narrativa 

de reconstituição, em que o título se refere não só à intencionalidade, mas como ataque, que 

nesse caso, é dramatizado no lead. A explicação da importância do fato existe numa frase de 
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Bernardinho no 10º parágrafo, onde ele fala da dificuldade de jogar em casa, o que é também 

uma forma de dar veracidade, autenticidade ao fato, usando alguém que participa do 

acontecimento em si. No encerramento da matéria, há o anúncio da partida, como uma forma 

de convidar o leitor a acompanhar os resultados pelo veículo. O jornal usa a citação do técnico 

e de jogadores de forma em que seja coerente com as marcas em que o repórter deseja deixar. 

Assim como as citações têm efeito de testemunho, já que os “locutores” participam do 

acontecimento, têm também o efeito de saber, pois, no caso do técnico, ele é uma autoridade 

em se tratando de voleibol. 

 

 

27 de julho de 2008  

Título: “Bernardinho cai de novo em casa” 

Linha fina: “’Pedra no sapato’, EUA surpreendem seleção e ampliam a coleção de fracassos 

caseiros do treinador” 

Lead: “Decepcionado, técnico diz que time precisa estudar os erros para Pequim porque 

“todo mundo já sabe que dá para ganhar do Brasil”.” 

 O título da matéria novamente faz referência ao técnico e à manchete do dia 23, onde 

fala do retrospecto ruim da equipe em casa. A linha-fina não só corrobora com a idéia do 

título, como é ainda mais agressiva e semeia certa rivalidade entre as equipes.  

 O primeiro parágrafo corrobora completamente com título e linha-fina. Enunciados 

como “decepcionou novamente” e “eliminaram time comandado por Bernardinho” são 

usados. Remete mais uma vez à derrota na Liga Mundial em 2002 em casa, 

responsabilizando-o pela decepção, derrota. No segundo parágrafo, mais uma vez, 

Bernardinho é considerado o “grupo”: “com Bernardinho... jogar em quadras brasileiras...”, 

como se a equipe, a seleção se resumisse a uma pessoa só. Terceiro parágrafo remete às 

derrotas em casa mais uma vez, relembrando as derrotas na Copa América e não colocando 

que se tratava dos jogadores novos, que não tinham experiência atuando na Seleção e que o 

objetivo da Seleção de Novos era justamente proporcionar experiência aos mais jovens. 

 Só então, no parágrafo seguinte, são lembradas as conquistas, em casa, da Seleção, que 

foram o Sul-Americano (2003 e 2005) e os Jogos Pan-Americanos no Rio, em 2007. Para só 

então falar do número total de títulos conquistados desde 2001, que, na época, somavam 21. 

Revela a intencionalidade do jornal em abordar o lado negativo. A escolha das citações dos 

jogadores ou técnico é precisa, com o fim de concretizar a idéia de equipe frágil e ao mesmo 

tempo cobrar pelo resultado positivo.  
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  Esse jogo textual permite deixar claro ao leitor da sua credibilidade (do jornal) e 

provocar debates sobre o acontecimento. Relatar, dramatizar e provocar. Na sequência, o 

texto cita os títulos que a equipe não conquistou fora de casa e volta com citação de 

Bernardinho falando da derrota em casa. Faz referência à viagem para a China na semana 

seguinte, onde ocorreram as Olimpíadas e volta a falar da derrota: “fez a pior campanha na 

era Bernardinho na Liga Mundial.”. Depois disso ele diz que é a primeira vez fora da final 

desde 2001. Retrospecto bom, ofuscado pela ênfase na derrota. Só o final do texto fala sobre o 

jogo em si, ou seja, a notícia propriamente dita, com dados da pontuação do jogo.  

 Em um bloco, após o fim da matéria aparece uma parte da entrevista com o líbero 

Serginho. O jogador fala em “tapa na cara” referindo-se ao jogo e que apesar de triste, 

tentaria se concentrar e esquecer do fato, e que lutaram até o fim. “A culpa da derrota é nossa. 

A torcida não tem nada com isto. Foi triste.” Frase do líbero que encerra a matéria. Nesse 

instante a matéria, depois de “cobrar” pela derrota, mostra o jogador, como se sente, ou parte 

disso, mostra que eles acreditam que a derrota pertence ao grupo, visão contrária ao jornal, 

que atribui a derrota ao técnico Bernardinho. Nesse caso, toda a estrutura do texto é voltada 

para salientar o negativo, inclusive a parte da entrevista com os jogadores, um drama, para 

chamar o leitor a ler a continuidade na edição seguinte. 

 A primeira observação importante é a forma em que Bernardinho é colocado ao longo 

do texto. Há um apelo grande ao nome dele, seja por meio de citações ou representando o 

grupo, mas sempre de forma negativa. É um fato relatado, com uma narrativa simultânea na 

medida em que o repórter estava presente durante a partida, apesar de não poder divulgar 

instantaneamente no jornal, mas FSP tem a versão online. Ele explica o que aconteceu, faz 

apreciações também ao dramatizar o texto e usa ferramentas da narrativa reconstituída, 

usando o título como um ataque e se utiliza de uma citação do técnico em função da 

intencionalidade. E, no momento em que ele insere o técnico ou os jogadores no texto, por 

meio das citações, é uma forma de dar autenticidade, veracidade ao acontecimento. Uma 

forma de usá-los como testemunho e dramatizar suas emoções. 

 

 

28 de julho de 2008 

Título: “Vôlei perde e vê seu pior Bernardinho” 

Linha de fina:“Time é batido pela Rússia, não sobe ao pódio da Liga Mundial e amarga 

seqüência de derrotas que não sofria desde 2000” 
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Lead: “Campeã do torneio por cinco edições consecutivas, equipe decepciona e mergulha em 

crise às vésperas da Olimpíada” 

 É a última matéria antes do período Olímpico. Na verdade, os problemas da seleção 

não começaram aí. Pelo resultado negativo só aparecer nesse momento, afirma-se isso, mas o 

problema foi apenas um reflexo do que já acontecia há um ano. A origem do desequilíbrio foi 

em 2007, antes dos jogos Pan-Americanos do Rio, quando o levantador Ricardinho foi 

cortado logo após ter sido eleito o melhor do mundo. E a mudança de levantador depois de 

seis anos, onde já havia um espírito de grupo e onde os jogadores já sabiam “como fazer”, 

com certeza faz diferença. Isso tem reflexo na equipe e a matéria cita o fato, mas brevemente 

em um bloco ao lado do corpo do texto. Isso revela uma falta de profundidade nas notícias, 

como já acontecido anteriormente e levado pela cobertura à instância da produção jornalística. 

 Termos utilizados: era Bernardinho, fracasso, sob o comando do treinador, seleção de 

Bernardinho, tempo curto, pífia campanha, time de Bernardinho, com o treinador. Aqui, a 

matéria desenrola o fato nos três primeiros parágrafos, fala dos números da partida, das duas 

derrotas consecutivas, de ser no Rio de Janeiro, para depois fazer todo o retrospecto 

novamente, focando nos resultados obtidos no Brasil, mas falando do número total de títulos e 

dos títulos perdidos fora de casa. No último parágrafo, traz as equipes que vai enfrentar na 

China, dentre elas, a própria Rússia para a qual perdeu o terceiro lugar. O texto julga a 

campanha da equipe no campeonato e sentencia ao afirmar que foi um fracasso. Conforme 

Borelli: “O jornalismo tem se tornado atualmente lugar de julgamento e sentenciamento“ 

(2002, p. 220). 

 Outro bloco apresenta o título: “Para Gustavo, fiasco em casa faz a equipe perder 

condição de favorita”. Refere-se à questão de corrigir os erros da derrota, de como é difícil os 

jogadores receberem prêmios e termina com uma citação do capitão Giba que remete 

exatamente ao que foi citado acima: ”Vimos algumas dificuldades, que com as vitórias, 

acabavam ficando escondidas.”. Dificuldades emocionais, instabilidade do grupo com a saída 

do jogador principal. 

 Um quadro, de cor mais escura, traz algumas falas do treinador, que, inclusive, assume 

a culpa pela derrota, pois é ele quem dirige a equipe. No seu livro, o técnico Bernardinho diz 

o seguinte: 

 

O torcedor, o analista e, mais do que tudo, a mídia não se cansam de nos pintar 
melhores do que somos quando vencemos. Se, por outro lado, as coisas não 
ocorrem bem, eles fazem o inverso e dizem com todas as letras que somos os 
piores, quando na verdade o provável é que estejamos em algum ponto entre os dois 
extremos (2006, p. 50). 
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 Acima de atletas ou super heróis, os atletas são humanos e falham. Só então o texto faz 

referência ao corte de Ricardinho pelo técnico “treinador que no ano passado cortou o 

levantador Ricardinho na véspera do Pan-07. Melhor da posição no país, o jogador fez falta 

na Liga Mundial. Marcelinho não conseguiu manter o nível do seu antecessor e chegou a ser 

substituído nas duas últimas partidas pelo novato Bruno, que é filho do treinador.”. Ainda 

tem uma citação do presidente da CBV, afirmando que o grupo “deve ter perdido o foco”. Na 

verdade, o pequeno texto, de forma sutil, culpa o técnico inclusive pelo corte do jogador, que 

foi responsável pela má campanha e desvaloriza o atual levantador ao relatar que o reserva 

havia tomado seu lugar, nesse caso desconsiderando completamente o fato de Bruno ser o 

melhor levantador atuante no país e por ser filho do técnico e jogar na mesma posição. Se for 

considerado o fato de terem citado Bruno por ser filho de Bernardinho, é mais uma forma de 

falar que o jogador está prestes a perder seu posto para o filho do técnico.  

 Nota-se que há uma tentativa de explicar o fato, embora sem tanta profundidade. O 

texto se posiciona enfatizando o lado negativo, fazendo uma analogia, usando a dramatização, 

para que o leitor se sinta no ocorrido. Ele descreve as reações dos atores por meio de suas 

declarações, mostrando o aspecto da emoção, características que fazem parte da narrativa de 

simultaneidade, embora tenha também características da narrativa reconstituída, observada 

pela agressividade da manchete, ao tentar relatar o fato seguindo uma ordem lógica. O texto 

também se apropria das declarações de jogadores e técnico, como no Bloco em que fala do 

jogador Gustavo, o que gera um efeito de testemunho dos atores que participaram do 

acontecimento, como também o efeito de opinião, já que em alguns momentos, existem 

citações em que se analisa o desempenho da equipe. 

 

15 de agosto de 2008 

Título: “Bernardinho, após revés, pede time fora do normal” 

Linha fina: “Brasileiros caem ante a Rússia, e treinador diz que, se atletas não mostrarem 

algo mais, irão sucumbir” 

Lead: “Seleção perde de virada a invencibilidade em Pequim, se revolta com a arbitragem e, 

em terceiro no grupo, vê ouro como “desafio enorme”” 

Novamente o título referência o técnico Bernardinho e se utiliza da fala do treinador 

que remete à inferioridade, como se a equipe pudesse decepcionar novamente, ficar fora do 

pódio, caso ocorrido na Liga Mundial. A linha-fina corrobora com o título, mas ao falar em 

algo a mais, dá a entender que eles são “super-heróis”, justamente pelas palavras “fora do 

normal” e “algo a mais”. A outra possibilidade poderia ser em relação a jogar pelo amor à 
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camisa. O lead já dá a impressão de instabilidade da equipe ao falar dos problemas com a 

arbitragem. E, repensando num contexto geral a intenção poder-se-ia dizer que a equipe está 

com problemas, mas como são homens têm superpoderes, “vamos” pressionar que eles vão 

atender às nossas expectativas, o que, de fato, pode ser verdade, já que o futebol masculino, é 

considerado o número um no país. Até agora, nunca teve resultados expressivos em 

Olimpíadas. Conforme Borelli “... reduzir muitos fatores a uma atorização dos “olimpianos” é 

considerado um dos principais ‘valores-notícia’ dos jornais e garantia certa de venda, pois 

atrai o leitor, alimentando seu imaginário” (2002, p.219), ou seja, a escolha em dramatizar a 

reação dos jogadores é uma opção e ferramenta da empresa para convidar o leitor a consumir 

o produto, no caso, o jornal impresso, no dia seguinte. São premissas do contrato de leitura. 

 O início do texto já fornece a pontuação da partida e diz que o adversário jogou 

melhor, no caso, a Rússia e remete à Liga Mundial ao colocar “Foi o segundo revés dos 

brasileiros para a Rússia em menos de três semanas”, salientando o aspecto negativo. Depois, 

ele fala da colocação da equipe e o fato de não ter confirmado vaga antecipada.  Coloca 

afirmações de jogadores dizendo que o adversário jogou melhor, mas que a olimpíada ainda 

não terminou. Destaca a tensão com relação à arbitragem da equipe brasileira e traz uma frase 

do técnico Bernardinho dizendo que disputar medalha na Olimpíada é difícil, mas que a 

equipe tem que saber enfrentar as dificuldades. Segundo Alsina: “A mídia costuma apresentar 

e fomentar a rivalidade [...] Por isso, se em um jogo não virmos suficiente enfrentamento, 

podem dizer que o jogo é “sem graça” (2009, P. 155). A imagem de jogo sem emoção é 

apresentada a seguir, na descrição dos sets. 

 A outra metade do texto tem a descrição dos sets. No início, remete que a seleção só 

jogou bem no primeiro set. O texto que fala sobre o segundo set descreve que a seleção parou, 

mesmo tendo tentado reagir. O parágrafo que fala do terceiro set mostra que a seleção voltou 

melhor, mas que a Rússia virou não só o placar do set, mas do jogo. E no quarto set “a Rússia 

começou arrasadora, e o atual campeão olímpico não conseguiu conter o maior volume de 

jogo do rival.”. Neste último parágrafo, que se referia ao quarto set, foram usados adjetivos 

que inferiorizavam a seleção por ter perdido e acaba destacando a equipe russa. Usa 

expressões como: nitidamente jogou melhor, rival, derrota, jogo foi tenso, marcações 

duvidosas, reclamação do meio-de-rede, foi melhor apenas, arrasadora, etc. Segundo 

Borelli:  

 

A mídia, quando se reporta a um acontecimento, não é somente uma reprodutora de 
informações, mas, sobretudo, uma reprodutora de sentidos, já que a mídia não se 
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caracteriza como lugar de passagem, mas de construção simbólica dos 
acontecimentos (2001, p. 3 e 4). 

 

 As marcas discursivas dentro de cada texto são deixadas por escolha, seja do repórter 

ou da empresa, ou ainda por todo o processo de produção da notícia. A equipe jornalística 

decide o que e como informar o leitor. O texto se utiliza várias vezes do nome do treinador, 

seja para explicar um fato se apropriando de suas declarações, seja usando-as. Há uma 

descrição do fato, onde se usa o testemunho de Dante e de Bernardinho. Assim como nas 

outras matérias, a narrativa é de simultaneidade, embora também seja de reconstituição, já que 

se descrevem os acontecimentos, usa-se emoção, mas também há um apelo dramático na 

manchete. No lead, há uma integração parcial de uma declaração do técnico, além do uso de 

citações referentes a efeito de testemunho ao longo do texto. Quando se fala em problemas 

com a arbitragem e se usam declarações dos participantes em função disso, há certa 

provocação de acontecimentos ao pressupor instabilidade emocional dos jogadores que afeta 

até a partida e seu desenrolar. 

 

 

23 de agosto de 2008 

Título da matéria: “Homens encaram os EUA por hegemonia inédita” 

Linha Fina: “Time tenta ser o 1º a vencer dois Mundiais e dois jogos consecutivos” 

Lead: O local onde ficaria o lead, dessa vez traz o horário do jogo (ver nos anexos). 

 O texto começa falando da supremacia americana na década de 80, nas olimpíadas de 

84 e 88 e que o Brasil, caso vencesse a Olimpíada poderia acabar com a marca, ao vencer 

duas olimpíadas e dois mundiais seguidos. Fala que a seleção só não subiu ao pódio em 2001 

e que essa é a despedida. Traz uma fala de Bernardinho, dizendo que gostaria que eles 

vencessem para concluir o ciclo de forma marcante e relata que o técnico não sabe se fica ou 

não na seleção depois das Olimpíadas. Fala do jogo no dia seguinte contra os EUA e remete à 

Liga Mundial, quando o Brasil perdeu para os americanos e ficou fora da final. Faz referência 

a uma matéria do dia 06 de agosto em que o técnico diz que a equipe “terá que aprender a 

jogar sangrando”, até como forma de convencer o leitor a comprar o jornal, para não ficar 

desinformado quando o veículo se refere a alguma coisa. É uma forma de tornar a final algo 

grandioso, não só pelo possível resultado, mas pelo status de superação da equipe, que é algo 

que o jornal tem abordado. 

 Só então fala do jogo contra a Itália que classificou a equipe brasileira. Cita a equipe 

tensa no início do jogo, mas do poder de reação, fixado com falas de Bruno “A gente traçou 
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uma meta de melhorar a cada dia, buscar mais as qualidades e corrigir os erros, 

principalmente os da Liga.” Volta a falar das medalhas olímpicas e das derrotas. E termina 

com duas citações de Marcelinho relatando a felicidade por estar na final e que a equipe tem 

força de reação. A matéria também mostra um quadro com os titulares da equipe brasileira e 

norte-americana com altura e média de ponto por set. Curiosamente, a média dos jogadores 

americanos é maior em relação aos brasileiros. 

 Há uma centralização na figura de Bernardinho, referindo-se a ele por pelo menos oito 

vezes. Há uma descrição e explicação do acontecimento, falando do histórico das duas 

Seleções. Nessa matéria, há especificamente uma narrativa de reconstituição, já que se fala de 

todo um histórico, se reconstitui a importância da situação por meio da cronologia. 

 Em um bloco ao lado intitulado: “Memória: EUA acabaram com o sonho do ouro em 

1984”, descreve os jogadores que formavam a geração de prata, que o vôlei naquela época era 

emergente, do projeto de Nuzman para a difusão do vôlei, do saque “Jornada nas Estrelas” 

que fez o voleibol se popularizar do dia para a noite e o “porém”, de que os americanos 

tinham um projeto parecido com o brasileiro e “O Brasil teve que esperar por sua vez.” 

Mesmo relatando os aspectos negativos, a mídia exalta a seleção ao falar que ela pode se 

igualar à Itália. É uma forma de pressionar também, ao aumentar a expectativa do público. E 

relembrando que os EUA já venceram o Brasil em uma final de Olimpíada, é uma maneira de 

acreditar na capacidade de superação.  

 

 

25 de agosto de 2008 

Manchete é: “Brasil cai na final e passa coroa a norte-americanos” 

Linha fina: “Seleção falha ao tentar atingir o maior reinado da história do esporte” 

Destaque: “Derrota por 3 a 1 deixa com a prata time que mandou  nas quadras desde 2002, 

mas que apresentou neste ano, sinais de decadência” 

É uma das poucas vezes em que não remete ao técnico Bernardinho, mas sim, a 

reinado e à trajetória da equipe desde que o treinador assumiu a equipe. O texto começa 

enfatizando o “poderia, mas não foi”, e volta a falar do “time do técnico Bernardinho”, como 

nas análises anteriores. Traz o placar do jogo e diz que o time “deixou Pequim com a prata e 

com um sentimento de frustração.” A produção de sentido, aí, é a de que a primeira parte em 

que se refere à prata, remete a mau resultado.  

 Na seqüência, descreve que foi o último jogo da atual equipe, sendo o primeiro a 

deixá-la, o meio-de-rede Gustavo, como contraponto aos veteranos. Saindo, apresenta que foi 
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o primeiro torneio para os novatos como Bruno e Murilo. Uma forma de especular o que pode 

ou vai acontecer. Volta a falar que, se vencesse, a equipe entraria para a história ao ganhar 

duas Olimpíadas e dois mundiais consecutivos. Faz referência ao fato do vôlei ser o esporte 

coletivo com mais ouros olímpicos. Cita a conquista da Seleção feminina, ouro em Pequim e 

zebra em Atenas. Mostra uma citação de Marcelinho falando da tristeza, da frustração e de 

que volta com a cabeça erguida, como uma forma de mostrar a frustração dos jogadores. Na 

sequência, remete ao caso Ricardinho, relatando que ele teve que superar a pressão pela 

ausência do ex-levantador e pelos últimos resultados obtidos. Volta a enfatizar a Liga 

Mundial que, caso não houvesse mais nenhum torneio, seria o primeiro ano que a equipe 

ficaria sem conquistar nenhum título. É uma das poucas vezes em que o jornal relata a 

explicação quase completa da notícia, percorrendo os vários pontos. 

 O número de títulos conquistados, a pior campanha até então e que o Brasil tem a 

geração mais vitoriosa do vôlei mundial. Fala da equipe dos EUA, do drama vivido por ela e 

termina com uma afirmação de Bernardinho: “Durante oito anos fomos mirados e agora 

temos que ter a humildade de analisar o que eles estão fazendo de melhor.” E, ao lado, ha um 

pequeno bloco onde o técnico Bernardinho diz que, após a saída dos jogadores, irá monitorá-

los. Mostra o lado humano dos atletas, ou melhor, do técnico, que depois de anos com os 

jogadores ainda se preocupará com o futuro deles, como um pai. 

 O jornal traz todo um relato do acontecimento, descreve não só a partida mas insere 

dados históricos, explica, contextualiza. Mais uma vez o texto possui características de 

narrativa de simultaneidade ao descrever, explicar e encenar emoções, como também é 

reconstituída por meio da abertura “Brasil cai na final e passa a coroa aos norte americanos”, 

mas não só na manchete, como na linha-fina e no lead. Insere também, o discurso relatado ao 

colocar as citações, não só para legitimar o acontecimento, mas como forma de testemunho. 

 

Outro bloco: “Desafio de reconstruir time, anima Bernardinho a ficar” 

 O jornal já começa a especular a possível permanência do técnico na equipe, ao relatar 

que, caso a Confederação de Vôlei Brasileira queira que ele continue no cargo, o técnico 

ficará, por meio das palavras do próprio Bernardinho. Posteriormente, é colocado que o 

treinador gosta de desafios e que o trabalho a seguir é enorme. Fala do técnico na Seleção 

Feminina, da bela campanha que realizaram durante duas olimpíadas seguidas. Mostra um 

lado humilde ao colocar a citação do treinador: “Um reconhecimento enorme”, relativo à prata 

ganha, mas, ao mesmo tempo, mostra um “tom” de insatisfação.  Nesse momento, a 
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intencionalidade de focar numa possível permanência do técnico tem o fim de provocar 

debates na esfera midiática e social e uma forma de dar continuidade ao acontecimento. 

 

E no último bloco: “Prata acelera processo de implantação de novatos” 

Linha fina: “Na final, Murilo e Bruno viram apostas imediatas” 

Lead: “Gustavo anuncia que deixa a seleção, passo que deve ser seguido em breve  por 

outros veteranos como, Anderson e Marcelinho”  

 A primeira coisa a se observar é que a “prata” não acelerou nada, já que todos sabiam 

que após as olimpíadas, independente de ouro ou prata, a seleção passaria por um processo de 

renovação visando às olimpíadas de 2012, já que o grupo atual não estaria mais em condições 

físicas de jogar, considerando que maioria dos jogadores possui mais de 30 anos. A linha-fina 

já especula novas estrelas para o esporte, começando a deixar de lado os atuais.  

 O texto começa falando da despedida de Gustavo, que, em outras situações, foi centro 

das atenções por uma briga com Bernardinho e por ter se estressado com a arbitragem em 

uma partida. Já taxam Bruno e Murilo como esperanças. Especula que Anderson e Marcelinho 

seriam os próximos a deixar a equipe.  Fala que o técnico Bernardinho se “gabava” por ter 12 

titulares e que os jovens atletas da nova geração precisam ser trabalhados. O termo usado dá a 

impressão de que o técnico era superior. Talvez a veracidade dele, ou a forma de ser, causasse 

más interpretações pela mídia, como no caso da briga com Gustavo, o repórter não vive 

naquele ambiente para saber de fato o que acontece e por isso não deve ser taxativo. 

 Fala de quando Giovane e Maurício deixaram a Seleção em 2004, e do período de 

testes realizados com os jogadores remanescentes, trocando-os de posição e fazendo-os 

interagir com os novatos.  

 Volta a falar de Murilo e relata seu parentesco com Gustavo, no caso, irmãos e fala de 

Bruno, que ao fim do jogo, era um dos mais emocionados. Seguia-se de uma frase de 

Bernardinho onde ele diz que é mais fácil controlar o próprio sofrimento, do que ver um filho 

chorando e não poder ir apoiá-lo como pai. Que Bruno já conquistou um grande resultado 

sendo tão jovem e que ele terá conquistas maiores do que o próprio Bernardinho. O técnico 

espera que o filho se torne líder da nova geração. 

 O jornal já busca substituir as atuais estrelas e até mesmo já aponta os possíveis 

triunfos. É uma forma de deixar para trás toda a questão da derrota da seleção e buscar algo 

que se torne um acontecimento amanhã, visando o aspecto comercial. O texto seleciona parte 

do acontecimento e já busca fazer previsões fundamentadas para o futuro, como uma forma de 

especular. 



 55 

 Em outra parte da matéria, com o título “Campeão diz estranhar falta de Ricardinho”, 

deixa a polêmica no ar e do porquê de fato ele teria saído. É um final meio confuso, mas se 

questiona o porquê do corte, como uma forma de especular. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A partir da análise dos textos publicados pelo jornal Folha de São Paulo é possível 

afirmar que o veículo relata os acontecimentos, mas também os provoca através do conteúdo 

das manchetes e complementos, com o fim de causar debate na esfera social e, com isso, 

fomentar o consumo do produto, no caso, o jornal impresso. Revelam também, as intenções 

da empresa jornalística em provocar debates, vender, seduzir o leitor a consumir ainda mais, 

acompanhar a história, características que permeiam a finalidade do contrato de leitura 

midiático. 

Essa intencionalidade refere-se à liberdade que o jornalista tem como uma forma de 

garantir que o profissional está apto a tomar decisões e ter coerência em momentos de ação. 

Como resultado dessa liberdade, a FSP induz que seu objetivo é, a cada dia, melhorar o fazer 

jornalístico. Essa atitude nada mais é do que uma forma de estabelecer a confiança e a 

credibilidade do seu leitor para que ele continue a consumir o jornal. 

 Verificou-se que o veículo se utiliza de uma ferramenta estrutural que fornece bases 

para o texto, no caso, a manchete, a linha fina e o lead. Os três elementos, através de seus 

conteúdos, corroboram um com o outro e aumentam o aspecto centralizador, sobre o técnico 

Bernardinho que ficou evidenciado pelo texto. Cada jornal se utiliza de formas diferentes do 

lead, mas essa especificidade da FSP no uso dessa ferramenta, é fundamental, na medida em 

que ela não só anuncia o fato principal da notícia como também provoca e dramatiza o fato. 

Usa-se muito a narrativa de simultaneidade aliada à de reconstituição, o que influi na 

construção desses elementos iniciais e que dá à notícia características ímpares. Eles também 

são usados para provocar o acontecimento e dramatizar, quando carregam marcas discursivas 

que focam o negativismo ou a discussão pública. 

 Em parte dos textos analisados é enfatizado o retrospecto negativo do técnico 

Bernardinho frente à Seleção Brasileira, no período estudado, desconsiderando a trajetória ao 

longo dos sete anos à frente da seleção masculina, onde, na verdade, houve mais pontos 

positivos, ou seja, que o retrospecto do técnico é bom. Observou-se, também, que em 

determinados momentos responsabilizaram-no pela saída do jogador Ricardinho, quando se 

falava em problemas que já existiam e que só tinham vindo à tona naquele momento. Em 

função disso, notou-se a tentativa de desconstrução da imagem do técnico, por ter feito uma 

má campanha com a equipe em dois torneios mundiais seguidos. Entretanto, o jornal baseou-

se na atualidade quando pouco antes da final olímpica já se especulava a respeito da 
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permanência do técnico pós-olimpíada, como uma forma de garantir a continuação de um 

acontecimento. 

 Pela ênfase em aspectos negativos, observou-se que, muitas vezes, o jornal omitiu 

informações, que dariam à notícia outra significação se fossem colocadas por completo. Essa 

idéia corrobora com a provocação dos fatos e confirma a própria definição que a editoria tem 

de trabalhar visando o esporte como “espetáculo e fenômeno empresarial”. 

 Outro fator em relação ao jornalismo esportivo que se faz espetacularizar, é a 

desconsideração com o lado humano e cheio de limitações dos atletas. Também, nota-se que 

as matérias focam-se em dados, datas e personagens individuais deixando de abordar o todo, 

mostrando os mais diversos lados de uma notícia. O campo esportivo interage com diversos 

outros campos. Sua influência ultrapassa a estrutura pré-definida de um jornal.  

 Não se pode deixar de citar a influência do processo de midiatização no campo do 

jornalismo esportivo, que transforma não só a própria modalidade como também modifica o 

discurso, também as modalidades, na medida em que o esporte muda suas regras para se 

adaptar à cobertura jornalística. Outro fator é o discurso, no momento em que a mídia, nesse 

processo, modifica a ela mesma, usando ferramentas que espetacularizam, dramatizam, 

provocam, encenam todo o processo. 

 Essas observações nos fazem refletir sobre a objetividade e a imparcialidade. A 

objetividade é mascarada por uma falsa realidade e a imparcialidade é inexistente. Sob o 

ponto de vista ético também é possível se questionar sobre a posição do jornalista que 

consente com essas novas estratégias de mercado, deixando de lado funções fundamentais 

como as de informar mostrando as várias faces de um acontecimento.  

 Essa multiplicidade de situações, torna o campo esportivo rico em possibilidades de 

pesquisa e aumenta, ainda mais, os questionamentos sobre a prática e os modos de fazer e 

dizer do campo. Ela propõe uma reflexão sobre a atividade, assim como alternativas para 

novos estudos. 
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