
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

1

UFC na Superliga: cobertura webjornalística da campanha do time de vôlei da 
Universidade Federal do Ceará1

Simone Faustino da SILVA2

Cristiane Maria Sales PIMENTEL3

Diego Normandi Maciel DUTRA4

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE

RESUMO

A comunicação de massa e os esportes modernos surgiram quase que concomitantemente e 
guardam entre si uma relação de forte interação. Sob o signo das mudanças que 
transformaram o mundo entre o final do século XIX e o início do século XX, a 
espetacularização do esporte e a criação de uma imprensa esportiva foram consequências 
naturais. No final do século XX, com a popularização da Internet, o jornalismo esportivo 
agregou linguagem e metodologias próprias dessa mídia. O presente trabalho se propõe a 
fazer uma análise de conteúdo da cobertura da campanha 2012 do time de vôlei da 
Universidade Federal do Ceará durante a Superliga Masculina de Vôlei – Série B, a partir 
de três dos principais websites esportivos do Estado do Ceará: Globo Esporte Ceará, 
Jangadeiro Online e CNews.
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INTRODUÇÃO

Durante a maior parte da história humana, buscou-se a evolução. Desde a 

Antiguidade, diversos modelos de “homem ideal” foram designados e superados. Assim 

como a mais desenvolvida das espécies foi nomeada Homo sapiens, surgiu uma 

configuração de homem influenciada das correntes do pensamento Iluminista e Humanista, 

que estabeleceu uma nova relação do ser humano com seu corpo – na qual este possuía a 

mesma importância das dimensões espirituais e morais do ser (BENTO, 2007). Foi o 

pedagogo francês Pierre de Coubertin (1863-1937), responsável pela retomada dos Jogos 

Olímpicos na Era Moderna, que veio a conceituar o Homo olympicus, embasado no 
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paradigma do aperfeiçoamento tão perseguido pelas civilizações greco-romanas. O estágio 

seguinte foi o Homo Sportivus, ideal delineado após a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), que encontrou no desporto uma das expressões mais renovadoras e vitais:

Como se sabe, o lançamento do desporto moderno, assumido pela 
restauração do antigo projeto olímpico, insere-se num movimento 
reformista da educação apostado em contribuir para a perfeição e 
completude do homem. Esse movimento parte da tomada de consciência 
das nossas imperfeições, insuficiências e fragmentações e contrapõe a isso 
a concretização da ideia da perfectibilidade por todos os meios e campos 
de formação e realização do homem (BENTO, 2007, p. 322).

Paralelamente ao esporte moderno e na esteira de diversas transformações de ordem 

social, econômica e política, no contexto da Revolução Industrial, houve também uma 

revolução nas formas de comunicação do homem. Rápidos avanços tecnológicos 

culminaram no surgimento de um aparato midiático, na institucionalização da imprensa de 

massa e em sua consequente segmentação. Com extraordinário poder de empatia e 

mobilização social, o esporte tornou-se campo fértil para a prática jornalística, tendo sido 

explorado sob diversas abordagens. Esse percurso prossegue até os dias atuais, quando o 

esporte tornou-se matéria prima para as mídias digitais da rede mundial de computadores.

Em meio a uma cobertura maciçamente concentrada no futebol, os websites 

esportivos dedicam espaço às outras modalidades esportivas quando estas fazem parte do 

agendamento da mídia ou representam fatos de interesse do público. Foi o caso do time de 

vôlei da Universidade Federal do Ceará. Em atividade desde dezembro de 2011, a equipe 

UFC/Ceará, em sua atual formação, foi convidada pela Federação Cearense de Vôlei (FCV) 

para representar o Estado cearense em competição nacional, a Superliga Masculina de Vôlei 

– Série B. O evento foi organizado pela entidade máxima do vôlei brasileiro, Confederação 

Brasileira de Voleibol (CBV). A participação do time na Superliga, desde a primeira 

partida, em dezembro de 2011, até sua eliminação, em março deste ano, contou com 

cobertura significativa da imprensa local. Dentre os principais, podemos destacar os sites 

Globo Esporte Ceará, Jangadeiro Online e CNews.

Sob a luz dos conceitos de jornalismo esportivo e jornalismo na Internet, o presente 

trabalho analisa de que forma se deu essa cobertura, delineando assim a relação 

estabelecida entre esporte e mídia no webjornalismo cearense. Para tanto, foram 

selecionadas 30 notícias, nas quais foram observados conteúdo editorial e gráfico/interativo. 

Como referências metodológicas, foram utilizados os conceitos de Dominique 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

3

Maingueneau (2008) e Eni Orlandi (1999), considerando-se os objetos analisados na sua 

totalidade textual (títulos, subtítulos, legendas e corpo da notícia).

2 RELAÇÕES ENTRE ESPORTE E MÍDIA

No percurso histórico contemporâneo, percebe-se que a comunicação voltada para 

as massas e o esporte – em sua conotação moderna – surgiram e foram se delineando de 

forma quase simultânea. Na sociedade industrial, de meados do século XIX, os avanços que 

possibilitaram a criação de diversas tecnologias da informação e da comunicação (como a 

impressão off-set, a fotografia, o telefone e o cinema) caminhavam lado a lado com o ethos 

esportivo. Eram dois lados da mesma moeda: o poderio comercial, intelectual e 

comportamental das elites britânicas.

Portanto, a gênese da mídia de massas confunde-se com a espetacularização do 

esporte, guardando ambas grande poder de mobilização coletiva naquele contexto de 

expansão das metrópoles e de um estilo de vida “civilizatório”. As interações entre as duas 

áreas foram marcantes inclusive no Brasil do início do século XX, que experimentava na 

Capital do Império, Rio de Janeiro, sua belle époque. Bem exemplifica Édison Gastaldo 

(2011):

Desde que a prática de esportes começou a se tornar índice de 
modernidade e alinhamento com as elites internacionais, a cobertura de 
fatos e eventos esportivos passou a fazer parte do cotidiano da imprensa 
no Brasil. Dos resultados dominicais de turf e rowing (“corrida de 
cavalos” e “remo”, nos termos da época), ainda no século XIX, até a 
popularização e a paulatina consagração do futebol como esporte 
nacional, houve crescente espaço para a cobertura midiática dos eventos 
esportivos (GASTALDO, 2011, p. 42-43).

Tal processo agregou, aos poucos, novas mídias que já nasceram com vínculos 

marcantes com o esporte, como o rádio, que massificou o calendário de grandes 

competições esportivas e amplificou o alcance do noticiário esportivo – produzido quase 

em sua totalidade no Rio de Janeiro – à maior parte do território nacional. A cobertura 

nacional em radiodifusão cruzou continentes pela primeira vez durante a Copa do Mundo 

de 1938. Sessenta anos depois acontecia a primeira transmissão de evento esportivo em alta 

definição, durante o Mundial da França.
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De acordo com Coelho (2006), a gênese do jornalismo esportivo no Brasil data de 

1910, quando o jornal Fanfulla, veiculado em São Paulo com foco na comunidade italiana, 

começou a dedicar algumas páginas à cobertura esportiva. Foi justamente na Itália que 

surgiu uma das publicações mais antigas exclusivamente dedicadas ao assunto, a Gazzetta 

dello Sport, criada em 1927. Durante a década de 20, a situação começa a mudar, com a 

popularização do futebol. Na capital fluminense, ocorre mais movimentação, devido à 

criação do Jornal dos Sports, fundado pelo jornalista Mário Filho, irmão do escritor Nelson 

Rodrigues. Em São Paulo, possuía destaque semelhante, a Gazeta Esportiva, capitaneada 

pelo jornalista Cásper Líbero (COELHO, 2006).

Apenas na década de 1960 é que os jornais de grande circulação passaram a contar 

com cadernos esportivos. Revista dedicada ao tema com publicação regular só viria na 

década de 1970. Paulo Vinícius Coelho (2006) reforça que, se nas primeiras décadas do 

século o romance e a narração apaixonada eram mais marcantes que os fatos, a partir da 

consolidação da televisão nos lares brasileiros, a noção de realidade e as relações do esporte 

com áreas como política e economia tornaram-se prioridade, além das negociações de 

espaços publicitários. 

O início da década de 90 marcou as primeiras incursões esportivas na televisão por 

assinatura. Em 1992, foi criado o SporTV, pertencente à rede Globosat e de olho no público 

dos grandes centros. Em 93, foi a vez do TVA Esportes, braço do grupo TVA que dois anos 

depois foi rebatizado de ESPN Brasil, após ser comprado pela Disney. A instabilidade do 

meio e a visão depreciativa dos conglomerados de comunicação sobre o universo esportivo 

implicou, durante décadas, na falta de jornalistas especializados nas modalidades cobertas. 

Tal posicionamento culminou na atitude corriqueira de ter atletas como comentaristas 

esportivos em matérias e atrações de rádio, televisão e jornais.

Já no final dos anos 90, a Internet tornou-se um meio lucrativo e passou a atrair não 

só grandes profissionais do jornalismo esportivo para iniciativas inovadoras, como também 

veículos que já tinham nome consolidado na mídia tradicional sentiram-se compelidos a 

efetuar uma migração. 

Ao mesmo tempo que novas empresas surgiam, as redações já existentes 
dos veículos tradicionais eram convidadas a fazer parte do boom da 
internet. [...] Quem continua trabalhando produz notas diárias, com 
informações que sempre causam ao jornal do dia seguinte o sabor de pão 
amanhecido (COELHO, 2006, p. 60-62).
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No Estado do Ceará, a crônica esportiva também possui memória abundante. De

início, sobressaíam-se publicações vinculadas aos Diários Associados (como Correio do 

Ceará e Unitário) e os jornais O Povo e O Estado, fundados respectivamente em 1928 e 

1936. As redes radiofônicas – em especial a Ceará Rádio Clube – consolidaram-se na 

cobertura de competições esportivas nas décadas de 50 e 60, estando sempre presentes no 

Campo do Prado (hoje terreno onde se localiza o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará) e no Estádio Presidente Vargas, ambos no bairro Benfica. Em 1941, 

foi criada a Associação dos Cronistas Desportivos, que, em 1950, passou a chamar-se 

Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará (APCDEC, 2009).

Em uma perspectiva mais recente, as redes de televisão locais, a maioria afiliadas de 

grandes grupos da televisão aberta nacional, têm veiculado programas esportivos que 

destinam espaço prioritariamente para o futebol e, em menor escala, para outras 

modalidades onde os atletas do Estado alcançam algum destaque. Maciçamente, os websites

dedicados ao esporte no Ceará são ramificações de programas de televisão, como os três 

que compuseram o corpus deste artigo: Globo Esporte Ceará, Jangadeiro Online 

(Jangadeiro Esporte Clube) e CNews (Esporte Cidade).

3 JORNALISMO NA ERA DIGITAL 

Com propósitos militares, no ano de 1969, entrava em fase de testes, nos Estados 

Unidos, um instrumento que, em menos de meio século, seria o responsável por uma das 

grandes revoluções mundiais nos processos de comunicação: a conectividade entre 

computadores. Foi no departamento de defesa americano, mais precisamente na Advanced 

Research Projects Agency (Agência de Pesquisa e Projetos Avançados – ARPA) que foi 

engendrada a ARPAnet. Formada pela conexão de computadores de três universidades 

americanas – a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Universidade da 

Califórnia em Santa Bárbara (UCSB) e Universidade de Utah – e um instituto de pesquisa, 

o Stanford Research Institute (SRI), a rede é considerada, por estudiosos da área, como 

precursora da Internet.

Tendo tido a academia como seu primeiro grande nicho, a Internet praticamente 

ficou restrita a ela até o início dos anos 1990, quando ganhos em velocidade de conexão, 

números de computadores interligados e acessibilidade possibilitaram a exploração 

comercial da rede. Em 1990, surgiu a primeira estrutura de Internet similar aos moldes de 
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hoje e também o primeiro provedor comercial, o World, que permitia acesso via linha 

telefônica. No ano seguinte, o engenheiro Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web

(WWW), modo de organização da informação na rede. 

No Brasil, a Internet comercial chegou em 1995. Como explica Pollyana Ferrari 

(2003), a evolução de conteúdo na rede brasileira se deu com a particularidade de ser mais 

próxima do Jornalismo do que o modelo dos Estados Unidos. Lá, os portais e sites 

derivaram das transformações dos sites de busca, que passaram a inserir notícias e demais 

atrativos, em uma espécie de estratégia para prender o internauta. No Brasil, os sites de 

conteúdo foram criados dentro de empresas jornalísticas. 

O primeiro site jornalístico brasileiro foi o do “Jornal do Brasil”, que entrou na rede 

em 1995. No mesmo ano ganharam suas versões eletrônicas “O Globo”, do Rio de Janeiro; 

“Folha de São Paulo” e “Estado de São Paulo”, de São Paulo. À época, ainda não se havia a 

concepção de arquitetura de conteúdo específico para a Internet, sendo as páginas desses 

veículos reproduções do que podia ver visto na versão em papel. 

De acordo com Benigno Neto (2008), essa característica é marcante no chamado 

primeiro estágio do jornalismo na web, quando o conteúdo multimídia era preterido por 

conta da velocidade das conexões: 

Surge então a ideia de jornalismo na web como modelado a partir 
do meio impresso, uma vez que toda a linguagem deste último é imitada 
na rede: desde sua primeira página à segmentação por cadernos 
específicos. A ideia do jornalismo digital como cópia funciona desde o 
momento que se tem um veículo tradicional – no caso algum jornal 
impresso – digitalizado e atuando na rede mundial de computadores. [...]
Sendo assim, no meio digital, adota-se a mesma ideia de segmentação das 
notícias em “cadernos” específicos, a utilização da home page – primeira 
página – como a capa do jornal impresso (BENIGNO NETO, 2008, p. 6).

Antes de prosseguirmos com as fases do jornalismo na Internet, é preciso fazer uma 

diferenciação dos conceitos relativos à difusão de informações na rede. Como bem, detalha 

Benigno Neto (2008), o termo jornalismo digital refere-se ao emprego de tecnologia digital 

para tratamento de informações, não sendo necessário, portanto, que ela esteja na Internet. 

O autor ainda exemplifica como informações presentes em CD-ROMs ou arquivos de 

computador. Benigno Neto (2008) ainda traça as diferenças entre jornalismo online e 

webjornalismo, mostrando que, efetivamente, não são sinônimos: o primeiro trata-se de 

qualquer material jornalístico disponível na rede, podendo ser uma reprodução de outro 
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material já existente. O segundo é o conteúdo jornalístico pensado especificamente para 

esta parte da Internet, que é a web. 

Para Luciana Mielniczuk (2001), o termo mais adequado para este momento inicial 

de Jornalismo na Internet pode ser nominado como “Transpositivo”. De acordo com a 

estudiosa, o segundo momento, ocorrido em meados dos anos 1990, seria o de elaboração 

de conteúdos próprios para a web, ainda que de forma tímida, que ela denomina como 

“metáfora”.

Nesta fase, mesmo ainda sendo meras cópias do impresso para a web, 
começam a surgir links com chamadas para notícias de fatos que 
acontecem no período entre as edições; o e-mail passa a ser utilizado 
como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor ou entre 
os leitores, através de fóruns de debates; a elaboração das notícias passa a 
explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto (MIELNICZUK, 2001, p. 
2).

A terceira fase, como afirma Mielniczuk, que se estende aos dias de hoje, é a do 

webjornalismo em si, em que conteúdos jornalísticos específicos para a Internet são criados. 

Isso seria propiciado tanto pela evolução técnica quanto pelo evidenciamento da 

necessidade de uma linguagem própria para a rede, caracterizada pela interatividade, 

customização do conteúdo/personalização, hipertextualidade, multimidialidade/

convergência e memória.

4 BREVE HISTÓRICO DO TIME UFC/CEARÁ¹

Fruto de projeto de extensão do Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) da 

Universidade Federal do Ceará, a equipe UFC/Ceará começou suas atividades de 

treinamento profissional em dezembro de 2011. Antes disso, o time já participava de 

competições universitárias nacionais e torneios regionais e estaduais. O grupo já havia 

participado com bons resultados dos Jogos Universitários Cearenses (JUC’s) e dos Jogos 

Universitários Brasileiros (JUB’s). Conquistou Bicampeonato Cearense Juvenil em 2010 e 

2011, além do título de Campeão Cearense Adulto em 2010 – seguido do Vice, em 2011.

Participou ainda da Liga Nacional em 2010, que serviu de preparação para a Superliga B.

________________________
1  Informações fornecidas em entrevista por Wildner Lins de Souza, Coordenador de Atividades Desportivas da Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis da UFC e Diretor-Presidente do UFC/Ceará, em Fortaleza, dia 18 de junho de 2012.
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O time de vôlei da Universidade Federal do Ceará foi convidado pela Federação 

Cearense de Vôlei (FCV) para representar o Estado em competição nacional, organizada 

pela entidade máxima do vôlei brasileiro, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A 

alcunha UFC/Ceará foi fruto de uma parceria que possibilitou o patrocínio da equipe, 

concedido pela Universidade Federal do Ceará, através do Instituto de Educação Física e 

Esportes (IEFES); pela Federação Cearense de Voleibol (FCV) e pela Secretaria de 

Esportes do Governo do Estado do Ceará. Mais tarde, a Secretaria de Esportes da Prefeitura 

de Fortaleza também abraçou o projeto. Tal união permitiu a viabilização do orçamento da 

equipe para o campeonato, por volta de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais).

Ao contrário do que se possa imaginar, a equipe UFC/Ceará não é formada 

exclusivamente por estudantes da UFC, tampouco universitários. Dentre os que disputaram 

a Superliga B, apenas dois eram estudantes da Universidade (Victor Jorge, aluno de Direito, 

e Ronaldo Freitas, de Engenharia Civil). Fizeram parte ainda do time um ex-aluno da 

Educação Física (Alysson Façanha) e outros 15 atletas, sem relação com a comunidade 

acadêmica. Doze destes eram cearenses e os demais de outros Estados. Já a equipe técnica é 

formada por profissionais oriundos da Instituição, dentre docentes e servidores técnico-

administrativos. 

A UFC conta ainda com time paralelo, que disputa competições universitárias. Esse 

sim, formado apenas por atletas matriculados na Universidade. Em junho de 2012, a equipe 

universitária participa dos Jogos Universitários Cearenses, cujo primeiro turno, realizado 

neste ano, já foi conquistado pelo time.

O primeiro torneio profissional disputado pela atual formação da UFC/Ceará foi a 

Superliga B, realizada de janeiro a abril de 2012. Os dois primeiros colocados na 

competição obteriam vaga na Superliga A de Vôlei de 2013. Com treinos diários durante 

todo o tempo, a UFC/Ceará teve excelente desempenho e chegou ao quadrangular final, 

passando, dentre outros, pelo Sport Recife, de Pernambuco, um dos favoritos dentre as 

equipes participantes. Ao final da competição, a equipe não conquistou a vaga, mas superou 

as expectativas do projeto. 

Tendo acompanhado de perto a evolução da equipe, Wildner Souza, dirigente 

esportivo do IEFES, vê o time como base para outros projetos esportivos da UFC, nos

níveis local, regional e nacional. “Esperamos ampliar as parcerias com o Estado e a 

Prefeitura de Fortaleza para almejarmos uma classificação melhor na SuperLiga B de 

2013.” (informação verbal)
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5 METODOLOGIA

O corpus da presente pesquisa foi composto por notícias referentes à campanha do 

time de vôlei da Universidade Federal do Ceará (UFC/Ceará) na Superliga B, segunda 

divisão da Superliga A, que reúne a elite do vôlei nacional. O período compreendido foi de 

21 de dezembro de 2011, quando a Confederação Brasileira de Vôlei anunciou a criação da 

Superliga B e divulgou seu formato, até 22 de março de 2012, um dia após a eliminação da 

equipe cearense nas semifinais da competição. Todo o material foi coletado em três dos 

principais portais esportivos do Estado: Globo Esporte Ceará, Jangadeiro Online e CNews.

Foram usados como referências metodológicas as obras de Dominique Maingueneau 

(2008) e Eni Orlandi (1999), considerando-se os objetos analisados na sua totalidade textual 

(títulos, subtítulos, legendas e corpo da notícia) e ancorando-se a interpretação na 

identificação de marcas linguísticas, situações de enunciação, contextos linguísticos e 

demais elementos produtores de sentido próprios do gênero jornalístico. Tudo isso se 

harmoniza de modo a passar a mensagem factual em sintonia com a linha editorial do 

referido veículo. Conforme afirma Maingueneau:

O discurso jornalístico é de certa forma antecipadamente legitimado, uma 
vez que foi o próprio leitor que o comprou. O jornal procura apresentar-se 
como quem responde a demandas, explícitas ou não, dos leitores. [...] ele 
valoriza a face positiva do leitor, interessando-se pelas suas preferências 
ou necessidades, aceitando-as como legítimas ao satisfazê-las 
(MAINGUENEAU, 2008, p.40).

6 ANÁLISE DA COBERTURA

No total, o material analisado é composto por 30 notícias, que englobam do anúncio 

da competição à saída do time. Um traço recorrente é a superficialidade dos textos, que 

implica em uma análise técnica rasa, talvez consequência da extensão curta dos textos. 

Também foi frequente a falta de utilização dos recursos próprios da mídia digital, como 

interatividade, infográficos e recursos animados. O apelo visual resumiu-se a fotos feitas 

pelas equipes dos veículos ou oriundas de agências de notícias.
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Quanto ao conteúdo, os textos podem ser classificados quanto aos objetivos 

editoriais. Um total de 23 deles – que representam um percentual de 76,6% – corresponde a 

notícias que registram o decorrer das partidas e seus resultados, além de atualizar a tabela 

da competição. Cinco deles (16,6%) possuem teor explicativo e destinam-se a esclarecer as 

particularidades da nova seletiva para a Superliga A e explanar como funciona a contagem 

de pontos no sistema Grand Prix. As outras duas notícias restantes (6,6% do total) têm por 

fim informar os leitores a respeito da rotina de treinamento das equipes, especialmente a da 

Universidade Federal do Ceará.

Também chama a atenção do leitor a diversidade na nominalização do time por parte 

dos veículos de imprensa analisados. O nome oficial da equipe, sob o qual a mesma está 

inscrita na Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) é UFC/Ceará. No entanto, das 235 

referências ao time registradas nas 30 notícias, essa nomenclatura foi utilizada em apenas 

12,7% delas. Mais da metade das menções (133 ou 56,5%) falam em “UFC”, “Time da 

UFC” ou “Equipe da UFC”. Um quantitativo de 27 referências (11,4%) cita “Time da 

Universidade Federal do Ceará” ou “Equipe da Universidade Federal do Ceará”. Por fim, 

também foram encontradas citações nomeando o UFC/Ceará como “Time cearense”, 

“Equipe cearense” ou “Representante cearense”, salientando o fato de ser o único do Estado 

presente na competição.

Gráfico 1 – Referências ao nome do time

Fonte: Dados primários, 2012
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No tocante ao registro do jogo de estreia da Superliga B, no qual se enfrentaram

UFC/Ceará e Morro da Fumaça (SC), percebe-se a ocorrência de polifonia 

(MAINGUENEAU, 2008), ou seja, múltiplas vozes no discurso. Fala o jornalista, que 

possui o papel de reportar os fatos com isenção, mas fala também o torcedor brasileiro e, 

mais especificamente, o nordestino. Por isso, nota-se grande carga ufanista, principalmente 

pelo fato de o Ceará ser exclusivamente representado pelo time da Universidade. Os textos 

trazem características próprias do webjornalismo, como a extensão curta, a objetividade e a 

ordem direta, enquanto o léxico utilizado demonstra a importância do resultado (três sets a 

zero para a equipe da UFC) para o esporte local. Vocábulos como “atropelou” (encontrada 

em notícias de dois dos veículos) e “jogaram fácil” indicam a qualidade técnica do time da 

Universidade, que teria passado sem maiores dificuldades pela equipe catarinense. 

Termos recorrentes como “duelo de abertura” remetem ao estilo romanceado típico 

do jornalismo esportivo no Brasil (COELHO, 2006). Outro fato que chama a atenção do 

leitor é a lembrança constante de ter sido o jogo “de inauguração”, ou seja, o UFC/Ceará 

sagrou-se vencedor da primeira partida da história da recém-criada Superliga B. Depreende-

se bem esse sentido, por exemplo, ao se ler este trecho de notícia publicada no portal 

CNews: “A UFC atropelou o Morro da Fumaça (SC) e entrou para a história da Superliga B 

Masculina de Vôlei como a primeira equipe a vencer na história da competição”.

Na cobertura de uma segunda disputa bastante positiva para o time cearense, contra 

o Sport, de Pernambuco, percebe-se grande carga emotiva nos textos. Por ter sido encarado 

como um jogo tradicional, houve certa parcialidade, provavelmente fruto de uma rivalidade 

histórica entre cearenses e pernambucanos, oriunda do futebol e que repercute nos demais 

esportes. Exemplificam-se, a seguir, expressões extraídas de várias notícias referentes a 

esse mesmo jogo, que reforçam tal sentido e que têm relação com o mesmo campo 

semântico: “clássico regional”, “confronto nordestino”, “vencer como questão de honra” e 

“o revés anterior foi combustível para superar o Sport”.

Nos textos que tratam da preparação técnica e da expectativa da equipe local com 

relação à competição, é frequente a referência à coletividade. A partir de formações 

discursivas como “Era um objetivo que todos no Estado perseguiam”, “Representar o Ceará 

nesta competição importante”, “primeiro representante da região na elite do voleibol” e 

“Estar nas semifinais é um feito inédito” dão a entender que a participação na Superliga B 

não se tratou apenas de uma conquista institucional para o esporte da UFC, mas de uma 

vitória de todos os cearenses.
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Por outro lado, os resultados negativos durante o evento esportivo estabelecem um 

sentido de oposição semântica com os relatados anteriormente (ORLANDI, 1999). Nota-se 

que, por meio de sentenças como “perdeu o duelo”, “jogaram desmotivados”, “baixou a 

guarda”, “a UFC foi batida” e “faltou a garra das últimas partidas”, os enunciadores 

salientam uma diferença no rendimento da equipe, que jogara tão bem na estreia. Contudo, 

percebe-se que há uma tentativa de justificar o mau desempenho nos casos em que, mesmo 

com a derrota, o time mantinha-se em posição de classificação:

“Errar é normal e isso vai acontecer” (CNews); “Apesar da derrota, os 
cearenses se mantêm na segunda posição” (CNews); “A UFC garantiu 
ainda a segunda posição no Grupo A da Superliga B, com uma vitória e 
uma derrota” (Globo Esporte Ceará).

Quando o jogo do dia 21 de março – entre UFC/Ceará e Apav/Canoas (RS) –

definiu a eliminação dos cearenses durante as semifinais, o espírito de frustração foi 

sintetizado pela frase “não deu para a UFC”, utilizada em matéria do site CNews. Ao 

mesmo tempo, enunciados como “acabou com o sonho” e “esforço não conseguiu empurrar 

a UFC à vitória” revelam duas avaliações implícitas dos emissores das mensagens: 1) que a 

ascensão do UFC/Ceará à Superliga A não era exatamente uma possibilidade concreta, 

estando relegada à esfera das aspirações; 2) que, mesmo com a preparação intensa, o caráter 

semiprofissional do time não foi suficiente para fazer frente à superioridade da equipe 

gaúcha.

No tocante às citações utilizadas no corpo das notícias, os autores utilizaram-se das 

aspas em certas informações para “transferir a responsabilidade de seu emprego a outra 

pessoa” (MAINGUENEAU, 2008, p. 161). Como na fala a seguir do técnico do time 

UFC/Ceará após uma das derrotas sofridas, veiculada em notícia do site Globo Esporte: “A 

gente espera estar mais concentrado nesse jogo. Temos que estar vibrantes, procurar ser 

taticamente eficaz. Faltou vibração e garra, e isso não pode faltar em nenhuma equipe. 

Estávamos desconcentrados”. Com esse propósito, o enunciador afasta-se do outro (no caso 

o técnico ou os atletas) e delimita melhor os papéis para dar veracidade ao discurso e 

responder espontaneamente a possíveis questionamentos que o receptor possa ter durante o 

processo de leitura.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Ferrari (2008), o conteúdo esportivo é um dos temas mais procurados e 

acessados pelos usuários dos sites informativos. A partir da análise empreendida, porém, 

detectou-se que, ao contrário do que acontece com a cobertura específica do futebol, o vôlei 

não é explorado com profundidade pelos veículos de imprensa da Internet. Isso denota a 

carência da especialização profissional de jornalistas em certos esportes, implica na 

presença de ex-atletas e técnicos como suporte para legitimar as informações e acarreta uma 

comum superficialidade da cobertura.

Não existe jornalista de esportes. Existe o jornalista, aquele que se dedica 
a transmitir informações de maneira geral, o especialista em 
generalidades. [...] 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 grande competição (COELHO, 2006, p. 
37).

Quanto ao teor dos textos, eles podem ser separados em duas tendências: 1) o mero 

registro factual dos eventos, reportando os resultados dos jogos e atualizando a tabela; 2) a 

cobertura apaixonada dos placares, claramente demonstrando ufanismo ou 

descontentamento e resvalando na falta de objetividade. Comparando-as com as matérias 

sobre futebol publicadas nos mesmos sites, o contraste é notável: notícias mais extensas, 

minuto a minuto dos jogos, diversas opiniões de comentaristas, técnicos e jogadores 

envolvidos. Fizeram falta nos referidos textos sobre a UFC na Superliga B mais análises 

técnicas, avaliações de momentos específicos dos jogos e recursos interativos, sempre tão 

presentes no material publicado sobre o esporte que é considerado por muitos paixão 

nacional.

Também se fizeram presentes clichês típicos da cobertura futebolística, a partir do 

que foi demonstrado na análise das notícias sobre o jogo entre UFC/Ceará e Sport (PE). 

Como chamar de clássico um enfrentamento que nunca aconteceu, somente pelo fato de ser 

uma disputa entre dois times nordestinos? A opinião vigente é de que realidade nua e crua 

não combina com a linguagem do jornalismo esportivo, embora o registro do real seja o 

objetivo maior da função de repórter.
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