
Evento Salão UFRGS 2014: SIC - XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DA UFRGS

Ano 2014

Local Porto Alegre

Título VOLEIBOL OLÍMPICO: MEMÓRIAS DE ATLETAS DO RIO GRANDE 
DO SUL

Autor NATÁLIA BENDER

Orientador SILVANA VILODRE GOELLNER



 

Como modalidade olímpica o voleibol despontou em 1964 nos jogos realizados 

em Tóquio (Japão) e desde esse momento inaugural o Brasil esteve presente com 

equipes masculinas e femininas. Ao longo das treze edições já realizadas, dezessete 

atletas do Rio Grade do Sul integraram a representação nacional sendo três mulheres e 

catorze homens. Considerando essa importante presença na história do esporte esta 

pesquisa tem como objetivo narrar a trajetória de atletas gaúchos que participaram deste 

megaevento esportivo destacando aspectos relacionados à sua inserção no esporte, às 

condições que permitiram sua convocação assim como os desdobramentos dessa 

participação na trajetória profissional. Sua fundamentação teórico-metodológica está 

baseada na História Oral e se orienta a partir da realização de entrevistas as quais são 

realizadas considerando os seguintes procedimentos metodológicos: Elaboração de 

roteiro para cada entrevista; Gravação da entrevista em aparelho digital; Transcrição e 

copidesque (adequação da linguagem oral à linguagem escrita sem perder o significado 

do que foi dito); Devolução para conferência da pessoa que concedeu o depoimento; 

Assinatura de documento cedendo a propriedade e os direitos de divulgação da 

entrevista; Disponibilização para consulta.  Feito esse processo as entrevistas são 

cotejadas com outras fontes de pesquisa (livros, artigos, textos publicados em jornais e 

revistas, outras entrevistas) e analisadas considerando os objetivos da pesquisa. A 

pesquisa encontra-se em andamento e sua primeira etapa consistiu no mapeamento 

destes atletas por meio da busca em sites e documentos da Confederação Brasileira de 

Voleibol e do Comitê Olímpico Brasileiro. A partir deste levantamento foi elaborada 

uma rede de depoimentos para a identificação de contatos e coleta dos depoimentos. Até 

o momento foram realizadas cinco entrevistas e da sua análise inicial despontaram  

alguns temas a serem aprofundados tais como a importância dos clubes esportivos de 

Porto Alegre na formação destes atletas, principalmente a Sogipa e Grêmio Náutico 

União. Cabe ressaltar que vários iniciaram o contato com o voleibol na Educação Física 

escolar e posteriormente desenvolveram suas habilidades nos clubes e associações 

esportivas. Os atletas entrevistados mencionam que o Rio Grande do Sul tem tradição 

na formação de uma boa base para este esporte, no entanto não há continuidade em 

termos de estrutura e investimento o que acaba fazendo com que se desloquem para 

equipes situadas em São Paulo ou Rio de Janeiro em busca de melhores condições de se 

manter na modalidade. Os atletas entrevistados ressaltam como um dos aspectos mais 

relevantes da participação nos Jogos Olímpicos é a convivência com pessoas de todas as 

nacionalidades na Vila Olímpica, a qual possibilita o estabelecimento de laços de 

amizade. Com relação ao decorrer da carreira após a participação como atleta, os mais 

antigos permaneceram no esporte como treinadores ou gestores e os que participaram 

em edições mais recentes continuam atuando como atletas inclusive em equipes do Rio 

Grande do Sul. Segundo os depoimentos já realizados esse retorno à terra natal busca 

fortalecer a modalidade no estado assim como manter os vínculos familiares e afetivos.  

 


