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RESUMO 
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preparação da seleção brasileira feminina de vôlei para as Olimpíadas do Rio 

de Janeiro de 2016 (Rio 2016) na busca pelo tricampeonato olímpico. O 

objetivo é desenvolver um vídeo documentário composto por entrevistas 

com atletas titulares, membros da comissão técnica envolvidos com a equipe, 
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anteriores, e jogadoras que são promessas para o futuro do voleibol feminino 
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e questionar se a geração de ouro conseguirá deixar o legado de trabalhar na 

base do vôlei no futuro. 
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RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso pretende mostrar os bastidores da preparação da seleção 

brasileira feminina de vôlei para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 (Rio 2016) na 

busca pelo tricampeonato olímpico. O objetivo é desenvolver um vídeo documentário 

composto por entrevistas com atletas titulares, membros da comissão técnica envolvidos com 

a equipe, mulheres que já passaram pela seleção e que participaram das conquistas anteriores, 

e jogadoras que são promessas para o futuro do voleibol feminino brasileiro. O objetivo do 

trabalho é mostrar um panorama do esporte no país e questionar se a geração de ouro 

conseguirá deixar o legado de trabalhar na base do vôlei no futuro. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No dia 23 de agosto de 2008 a história da seleção brasileira feminina de vôlei mudou. O 

quarto set da vitória por 3 a 1 para cima dos Estados Unidos na final das Olimpíadas de 

Beijing acabou com um ataque errado da seleção estadunidense, fechando o placar em 25-15, 

18-25, 25-13 e 25-21 a favor das brasileiras. Este foi o primeiro ouro na modalidade na 

história e tornou o Brasil a seleção a ser batida nas Olimpíadas de Londres em 2012. 

O desafio para a equipe foi de manter o nível técnico alto e competitivo. Logo no início 

das Olimpíadas de 2012, viu-se que o caminho seria complicado: ao contrário de 2008, 

quando a equipe passou a primeira fase em primeiro lugar (com cinco vitórias e nenhum set 

perdido), a classificação em 2012 quase não aconteceu (a equipe passou em último lugar com 

três vitórias, dois empates e dez sets perdidos). Para vias de comparação, em 2008 o único set 

perdido foi na final; em 2012, foram 13 sets perdidos. A renovação de algumas posições 

tornou o caminho da equipe complicado. O jogo mais memorável do vôlei mundial nos 

últimos tempos foi a quarta-de-final de 2012 entre Brasil e Rússia, confronto que durou cinco 

sets onde a equipe asiática teve seis chances de fechar a partida, sem sucesso. 

Depois disso foi demonstrado um vôlei mais consistente e de alto nível que resultou na 

segunda medalha olímpica de ouro na história da modalidade feminina, sendo esta a terceira 

equipe na história a conseguir este feito de modo consecutivo. A única seleção que conquistou 

três títulos seguidos foi a de Cuba (em 1992, 1996 – em vitória contra a seleção feminina na 

semifinal, considerada a final antecipada – e 2000). A seleção cubana é considerada uma das 

melhores equipes de todos os tempos. 

Desde os anos 80, o vôlei brasileiro – masculino e feminino – tem demonstrado uma 

evolução no esporte, aparecendo pelas primeiras vezes entre as dez melhores equipes do 

mundo. A época de ouro no masculino aconteceu com as conquistas olímpicas de 1992 e 

2004; desde então foram duas medalhas de prata (em 2008, derrota para os Estados Unidos; 

em 2012, para a Rússia). A época de ouro no feminino é a de agora com a busca do 

tricampeonato olímpico. Esses dados ilustram que, ao lado do futebol, o vôlei é um dos 

maiores êxitos em modalidades coletivas no Brasil. 

 

1.1. Justificativa 

 

Desde meu ingresso como graduanda no Jornalismo da UFSC tenho tido uma relação 

próxima do jornalismo esportivo, principalmente atuando no projeto de extensão “Núcleo de 

Radiojornalismo Esportivo”, que veicula seus programas – geralmente semanais – na 
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emissora virtual Rádio Ponto UFSC. Antes de começar a graduação superior, minha visão do 

jornalismo esportivo no Brasil era muito limitada ao futebol – que é a paixão nacional e 

consome muito da produção para esportes no país. E a maioria dos profissionais que 

trabalham com esporte no Brasil é do sexo masculino.  

Um desafio que as alunas do curso encararam foi de produzir um programa semanal de 

trinta minutos sobre futebol masculino e feminino – o “Salto Alto Futebol Clube”, uma 

produção exclusivamente feminina, onde as pautas foram trabalhadas de maneiras particulares 

e onde as repórteres tinham a liberdade de ousar na angulação, trazendo sua visão feminina e, 

quem sabe, menos técnica, mas tão interessante quanto a masculina do futebol. Essa 

experiência de dois anos nos proporcionou tentar apurações diferentes, pesquisar e conhecer 

mais o futebol feminino e trazê-lo da margem que este se encontra em relação ao futebol 

masculino. Foi tão interessante que a ideia inicial do meu trabalho de conclusão de curso era 

um vídeo documentário sobre o futebol feminino – suas conquistas, o fato de ser uma das 

melhores equipes do mundo, o machismo relacionado ao esporte e as expectativas para o 

futuro. A mudança de escolha não deu-se pelo cansaço em relação ao tema, mas sim ao 

constatar que o vôlei feminino tem tantas questões interessantes a pesquisar quanto o futebol 

feminino e que a expectativa em relação a 2016 é muito grande. Fiquei muito curiosa em 

conhecer mais sobre a rotina de treinamento, alimentação e saúde psicológica das jogadoras 

em relação a essa pressão de competir uma Olimpíada em casa onde todos esperam que se 

traga o ouro. 

Além da experiência no “Salto Alto Futebol Clube”, foi muito gratificante fazer parte da 

equipe que realizou a primeira “Grande Jornada Esportiva” (programa de transmissão ao vivo 

de uma partida com narrador, repórter, comentarista e plantonista) de vôlei da Rádio Ponto 

UFSC. Na ocasião, transmitimos a vitória sobre a República Dominicana no campeonato 

Mundial feminino de Vôlei de 2014, onde o Brasil terminou com o bronze. Outro programa, o 

“UFSC Esporte Clube”, tinha o objetivo de ampliar a produção de notícias e reportagens de 

tudo que não fosse futebol. No Jornalismo da UFSC o incentivo para reportar e contar 

histórias de outros esportes é grande e aumenta a paixão daqueles que já ingressaram com 

vontade de trabalhar nessa área (um pequeno fato em relação a isso é que neste semestre 

existem pelo menos três projetos de TCC relacionados a esporte) e mudou a minha ideia de 

que, no Brasil, se você quiser trabalhar com esporte só pode ser em relação ao futebol. Outros 

programas da grade sobre outras modalidade são “Terceira para Três” (futebol americano), 

“Linha dos Três” (basquete) e “Esporte Clube Notícias” (derivado do “UFSC Esporte Clube”, 

todos os esportes menos futebol.  
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Na programação da televisão aberta é visível que o futebol domina transmissões e 

noticiários. Até em programas exclusivamente sobre esporte a abrangência de outras 

modalidades é pequena. Na televisão por assinatura o domínio ainda é grande, porém há 

variedades na grade. E a internet é um meio que proporciona textos e transmissões de outros 

esportes que aumentou muito o interesse do público por tornar possível acompanhar seu time 

preferido de beisebol, por exemplo.  

A escolha do tema foi pela vontade de trabalhar com algum esporte que não fosse o 

futebol e pelo interesse e curiosidade que o vôlei me traz. Acredito que o vídeo documentário 

pode servir para suprir o pouco conteúdo de esportes em vídeo que se produz no Brasil e 

também incentivar a prática do vôlei no país. Minha proximidade e prática de esportes 

influenciou na escolha e acredito que pode ajudar na vontade de outras pessoas em 

jogar/apreciar o esporte. 

A pergunta principal a ser respondida nesse Trabalho de Conclusão de Curso é: O Brasil 

tem chances de conquistar o tricampeonato olímpico em casa? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é analisar o cenário do vôlei brasileiro feminino hoje através de suas 

principais atletas e jogadoras da base e problematizar a questão da possível conquista do ouro 

na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016 (Rio 2016).  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Dado esse objetivo geral, nos objetivos específicos estão: (1) identificar a trajetória 

das atletas envolvidas, assim como da comissão técnica da seleção brasileira. Também há a 

intenção de (2) mostrar a rotina de treinamentos das jogadoras – desde o condicionamento 

físico, sua alimentação e tratamento psicológico contra a pressão – e (3) mostrar um panorama 

da formação na base do vôlei brasileiro, buscando informar como se encontram novos talentos 

e como se desenvolve o atleta. Por fim, (4) problematizar a possibilidade da conquista do ouro 

olímpico pela seleção brasileira de vôlei em 2016. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Pensar em um trabalho sobre vôlei brasileiro dá muitas possibilidades e caminhos 

diferentes a seguir. Pode-se pensar na ascensão do esporte a partir dos anos 80, nas conquistas 

olímpicas masculinas nos anos 90 e também na geração feminina que tem o bicampeonato 

olímpico nos anos 2000. Além disso, é possível reportar sobre a seleção de base masculina e 

feminina, realizar um trabalho só sobre a comissão técnica do esporte, resgatar as glórias de 

antigos atletas e também questionar as decisões tomadas por conflitos internos entre jogadores 

e diretoria e os escândalos de corrupção que rondam o vôlei. São vários fatores a considerar 

num esporte que tem uma história tão grande no Brasil. Para me ajudar na escolha de o que 

fazer e que metodologia tomar, assisti documentários nacionais e internacionais sobre 

diversos esportes que me deram algumas ideias de como prosseguir.  

A primeira das minhas inspirações é a série “Memórias do Esporte Olímpico Brasileiro” 

que, como explicitado no site do projeto,  

  

busca a aproximação entre a produção independente e a televisão aberta e fechada, 

com o intuito de colaborar para o desenvolvimento de um acervo audiovisual e bem 

como alavancar o esporte por meio de difusão e divulgação das modalidades e sua 

prática pela população. O objetivo é promover o resgate da história dos grandes 

atletas que representaram o País nos jogos (olímpicos)
1
. 

 

Dentre todos os documentários, apenas dois deles são relacionados ao vôlei: Pátria, que 

traz a histórica rivalidade entre as seleções femininas de Brasil e Cuba nos anos 90, e Viagem, 

o saque que mudou o vôlei, com os bastidores da conquista da prata da seleção masculina de 

vôlei em 1984. O fato de que no Brasil produz-se poucas grandes reportagens em vídeo ou 

vídeo documentários sobre esporte tornou-se outra motivação para realizar o trabalho. 

A série Memórias incentiva a vontade de realizar o TCC pela sua narrativa e seu 

interesse no esporte brasileiro. São mais de vinte documentários, cada um com um jeito 

diferente de fazer e com equipe próprios.  

Outra série que influenciou a escolha do trabalho foi a “30 for 30”, iniciada em 2009 

pela emissora norte-americana ESPN, celebrando os trinta anos de história do canal nos 

Estados Unidos. Na primeira temporada, foram trinta documentários produzidos por 

diferentes diretores e sobre diversos esportes, contando histórias que moldaram o esporte no 

mundo. Com o imenso sucesso, a segunda temporada foi produzida e a terceira vai ao ar no 

final de 2015, totalizando mais de setenta filmes.  
                                                             
1
 Disponível em http://memoriadoesporte.org.br/ano-2/. Acesso: 12/10/2015. 
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Os documentários “9.79*”, Daniel Gordon, 2012, e “The Price of Gold”, Nanette 

Burstein, 2014, influenciaram na maneira de tentar tratar o relacionamento entre atleta e 

treinador. No primeiro, a história do velocista Ben Johnson na Olimpíada de 1988. O atleta 

correu 100 metros em 9.79 segundos e levou o ouro – mas três dias depois foi constatado que 

ele havia usado drogas. O interessante neste filme é a forma sutil que traz as desavenças entre 

atletas e treinadores, que incentivavam o consumo de drogas para melhor desempenho físico.  

Em “The Price of Gold” conta-se a história de duas patinadoras nos Jogos Olímpicos 

de Inverno de 1994: Nancy Kerrigan e Tonya Harding. Elas brigavam pela vaga na seleção 

que ia ao torneio e semanas antes da competição nacional Kerrigan teve o joelho machucado 

por um desconhecido (que mais tarde descobriu-se ser o marido de Harding). O 

relacionamento entre as fontes, as brigas e a questão de “Até onde Tonya Harding sabia o que 

ia acontecer?” são coisas que pretendo trabalhar na narrativa de meu vídeo documentário. 

A viagem que o documentário fornece é uma questão chave no trabalho. Segundo a 

autora Bernard (2008, p.1): 

 

São tempos instigantes, os de hoje, para documentários e cineastas. As mudanças na 

tecnologia e o meio como a mídia é produzida e consumida criam novas 

oportunidades e, por isso os documentário chegam até novos públicos, tanto local 

como globalmente.  Basta ver os filmes recentemente vencedores e aclamados em 

Cannes, com o Oscar da Academia de Hollywood ou premiados em Baniff, Berlim e 

Bergen. São filmes bem sucedidos, não porque importantes ou inspiradores, ou por 

fomentarem a ação ou o ativismo. São bem-sucedidos por atrair públicos e conduzi-los 

a uma viagem inesquecível. Isso por força da história que trazem consigo. 

(BERNARD, 2008, p. 1). 

  

Essa viagem está muito presente no filme “Winning time: Reggie Miller vs. The New 

York Knicks”, Dan Klores, 2010. Alternando cenas dos jogos de basquete e depoimentos de 

jogadores e membros da comissão técnica, você se sente um espectador da série de jogos que 

aconteceu em 1995 e 1996 e sente a tensão e a energia do ginásio e dos jogadores. Em “This 

is what they want”, Brian Koppelman, 2013, o surpreendente desempenho do tenista Jimmy 

Connors e no US Open de 1991 e como ele venceu partidas desacreditado dá a mesma 

sensação de estar presente no lugar. Pretendo trazer esse sentimento no jogo contra a Rússia 

nas quartas-de-final da Olimpíada de 2012.  

 

2.1.  Formato e fontes 

 

O formato do projeto é o de vídeo documentário. A ideia é que este dure entre 40 e 60 

minutos devido a variedade de pontos a serem aprofundados e o tempo que é demandado para 

fornecer a quantidade suficiente de informações. A princípio não se usará a imagem da 
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repórter no vídeo, com a intenção de que a narrativa se desenvolva através das falas dos 

entrevistados. 

As fontes que procurarei entrevistar são: 

Paula Pequeno – ponteira/passadora da seleção brasileira nas conquistas de 2008 e 

2012. Foi eleita a melhor jogadora da competição em 2008. Considerada a melhor jogadora 

do mundo em 2005 e 2008; 

Fabiana de Oliveira – líbero em 2008 e 2012. Aposentada da seleção, joga no Rio de 

Janeiro. Jogou na seleção de 2001 a 2013. Muitos a consideram a melhor líbero do mundo; 

Hélia Souza – conhecida como Fofão, foi a levantadora titular em 2008. Jogou na 

seleção de 1991 até o ano da conquista em Beijing, estando presente em cinco edições de 

Olimpíadas consecutivas. Medalhista de bronze em 1996 e 2000, sendo a atleta com mais 

medalhas olímpicas no vôlei brasileiro; 

Sheilla Castro – Oposto bicampeã olímpica. Começou a jogar na seleção em 2002 e é 

titular absoluta na posição. Melhor jogadora da final em 2008, melhor sacadora da edição de 

2012 e considerada uma das melhores jogadoras de vôlei de todos os tempos; 

Marianne Steinbrecher – ponta/oposto na seleção de 2008. Atuou pela seleção entre 

2003 e 2011. Houve surpresa quando não foi convocada para seleção de 2012 e surgiram 

boatos de que se tratava de uma briga com o técnico José Roberto Guimarães (procurarei 

abordar essa questão no documentário);  

Thaísa Menezes – meio-de-rede bicampeã olímpica; 

Jaqueline Carvalho – ponteira-passadora bicampeã olímpica. Considerada a melhor 

jogadora da final de 2012; 

Welissa Gonzaga – conhecida como Sassá, foi campeã olímpica em 2008; 

Fabiana Claudino – meio-de-rede bicampeã olímpica, é a capitã da seleção. Melhor 

bloqueadora da Olimpíada de 2012; 

Valeska Menezes – conhecida como Valeskinha, jogou de central na seleção 

brasileira, onde conquistou o título de 2008. Também foi para as Olimpíadas em 2004, 

quando o Brasil ficou na quarta posição; 

Danielle Lins – com a aposentadoria de Fofão, tornou-se a levantadora titular da 

seleção e conquistou o ouro em 2012; 

Adenízia da Silva – Atua na posição de central e foi ouro em 2012; 

Tandara Caixeta – Considerada a jogadora com maior potencial do Brasil atualmente, 

fez parte da equipe em 2012; 

Natália Pereira – Ponteira-passadora da seleção, esteve no elenco de 2012; 
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Fernanda Garay – Ponteira, Fê Garay entrou bem nas partidas em 2012 e hoje é a 

titular no lugar de Paula Pequeno; 

Gabriela Guimarães – Com 21 anos, atua na posição de ponta e faz parte do grupo de 

jogadoras da renovação da seleção; 

Rosamaria Montibeller – Também com 21 anos, é uma das cotadas para fazer parte da 

equipe em 2016; 

Camila Brait – líbero titular da seleção brasileira após a aposentadoria de Fabi; 

Walter Pitombo Larangeiras – Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV); 

Paulo Márci Nunes da Costa – Diretor de Seleções da CBV; 

José Roberto Guimarães – Técnico da seleção brasileira desde 2003. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Nos meses finais de 2015 e nos primeiros de 2016 o foco de produção se dará na pré-

apuração, na leitura de livros técnicos para auxiliar em ideias técnicas para o documentário, 

em assistir mais filmes sobre esporte para inspiração e em agendamento das entrevistas. Para 

isso, a maior parte será realizada por e-mail e posteriormente telefone (assim que conseguir 

esses contatos através do e-mail). 

A partir de março, dedicação exclusiva para produção, filmagem e entrevistas. A ideia 

é de utilizar duas câmeras e microfones de lapela (caso necessário). A estimativa é que isso 

ocorra até o início de junho. 

Então o foco será na edição e finalização do filme seguindo as orientações do 

professor.  
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4. CRONOGRAMA 
 
 2015 2016 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

Entrega versão 

preliminar do 

projeto de TCC 

          

Entrega final do 

projeto de TCC 

           

Revisão do projeto 

de TCC 

          

Pesquisa e revisão 

bibliográfica 

          

Pré-apuração, 

pesquisa 

bibliográfica, 

agendamento de 

entrevistas 

          

Apuração, 

entrevistas e 

gravação 

          

Edição, finalização 

e entrega 

          

Defesa final           
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5. ORÇAMENTO 
 

Tipo  Descrição  Qtde Valor  Origem 

Equipamento  Câmera Nikon 

(consultar 

LabFoto) 

2  R$ 3.500,00  Empréstimo 

Equipamento Baterias 

Nikon 

4 R$ 200,00 Empréstimo 

Equipamento Lente Nikon 

EF 50mm 

f/1.8 

1 R$ 480,00 Empréstimo 

Equipamento Cartão SD 

Ultra SanDisk 

16GB 30 

MB/s 

1 R$ 62,00 Empréstimo 

Equipamento Tripé 

Aluminio 

WT3750 

1 R$120,00 Empréstimo 

Equipamento Microfone 

lapela Yoga 

EM-1 

Condensador 

Com Fio 

1 R$ 70,00 Empréstimo 

Equipamento MacBook Pro  1 R$ 4.800,00 Recurso pessoais 

Financiamento Alimentação, 

transporte 

Florianópolis 

– Rio de 

Janeiro e 

gastos extras 

---- R$ 1.000,00 Recurso pessoais 

Total   R$ 15.732,00  

 

O objetivo é conseguir emprestado pelo menos uma câmera no Laboratório de 

Fotografia ou pedir emprestado para amigos. Não há custo de hospedagem no Rio de Janeiro, 

pois possuo família lá. 
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6. FINALIDADES 
 

A finalidade de formação profissional é a de me tornar mais experiente em trabalhos 

de formato em vídeo, assim como melhorar a formação em jornalismo esportivo. Acredito que 

é um projeto de benefício social a partir do ponto que demonstra facetas da cultura esportiva 

brasileira em uma modalidade. Sobre as possibilidades de veiculação, tentarei inscrever o 

documentário em concursos culturais/jornalísticos (se necessário fazendo alterações no 

produto), oferecer para reprodução na TV UFSC e posteriormente postar no Youtube. 
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