
segunda semana de outubro, a exemplo de mui
tas outras, não foi nada suave para o técnico 
da seleção brasileira feminina de vôlei, José 

Roberto Guimarães. Ele teve que definir o grupo que 
segue para o Japão em busca do inédito título do Cam
peonato Mundial, entre os dias 29 de outubro e 14 de 
novembro. Das 15 jogadoras que estavam no Aryzão, o 
Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema 
(RJ), o treinador teve de cortar uma. A seleção brasilei
ra embarcou para o Japão no dia 20 de outubro para o 
período de aclimatação. A estreia da equipe no Mundial 
acontece nove dias depois, contra o Quênia, em Hama-
matsu. Além das quenianas, o Brasil, que está no grupo 
B, enfrentará outras quatro seleções na primeira fase 
da competição: Porto Rico, Itália, Holanda e República 
Tcheca. No fim de setembro, no Paraná, a seleção bra
sileira disputou uma série de quatro amistosos contra 
os Estados Unidos, atuais campeões do Grand Prix. A 
equipe verde e amarela venceu todas as partidas. 

Nesta entrevista exclusiva a GÔNDOLA, José Rober
to, paulista da pequena cidade de Quintana fala de sua 
experiência como líder. Ele é o único técnico de voleibol 
no mundo campeão olímpico em duas seleções Seleção 
Masculina (Olimpíada de Barcelona 1992) e Seleção 
Feminina (Olimpíada de Pequim 2008). Um currículo 
que poderia deixar qualquer acreditar que a missão 
estivesse cumprida. Mas não. José Roberto continua 
trabalhando como sempre trabalhou, com humildade 
e dedicação às suas atletas. E muito planejamento 
e persistência. Aliás, persistência é a palavra que o 
salvou de ser derrotado por uma corrente de críticos 
que quase o tirou do comando da Seleção quando seu 
time feminino perdeu por muito pouco, por pequenos 

detalhes, importantes títulos mundiais. Confira nesta 
entrevista, a riqueza de espírito e competência de um 
brasileiro que já viu a bandeira do País duas vezes no 
lugar mais alto do pódio olímpico. Há muito o que se 
aprender com ele. 



GÔNDOLA: Você é o primeiro técnico a trazer 
para o Brasil uma medalha de ouro olímpica 
masculina depois de gerações e gerações 
tentando. É também, o primeiro a trazer uma 
medalha de ouro olímpica feminina para o 
Brasil depois de gerações e gerações ten
tando. Como é isso na sua vida e o que 
representa em termos de conquista? 
José Roberto Guimarães - Primeiro acho que 
isso era um sonho de criança. Um sonho de um 
garoto que começou a jogar voleibol com 13 
anos de idade e que sonhava participar de uma 
seleção brasileira, que treinava para um dia ves
tir a camisa da seleção brasileira. Que sonhava 
que o seu país fosse uma grande potência em 
nível mundial no vôlei. E aí eu tive a oportunida
de de trabalhar com muita gente boa, pessoas 
que me deram oportunidade de crescer, de me 
desenvolver, de ir para fora do Brasil estudar, de 
conhecer outras culturas e, consequentemente 
elaborar um pouco a minha concepção do que 
era um treinamento de vôlei, de planejamento. 
Como organizar um time, enfim. É um trabalho 
de vários anos. O enriquecimento da escola 
brasileira de voleibol, que recebeu a influência 
de várias, mas nunca deixando o seu estilo 
próprio de ser. Essa escola cresceu e através 
de muito treinamento e o acompanhamento de 
várias gerações consegui reunir em determina
do momento jogadores e jogadoras talentosos. 
Isso facilitou muito nossa trajetória. 
GÔNDOLA - Há uma política de desenvolver 
esses talentos? Como isso funciona? 
José Roberto - No Brasil inteiro existem téc
nicos que trabalham com o vôlei masculino 
ou feminino que conseguem detectar esses 
talentos nos quatro cantos do País. Esses ta
lentos são vistos por treinadores das catego
rias de base, que por sua vez os selecionam 
para seguir em frente e serem colocados para 
uma avaliação mais profunda no centro de 
treinamento de Saquarema (RJ). Ali passam 
por uma triagem e selecionados depois para a 
seleção nacional ou para os clubes. 
GÔNDOLA - Mas quando vêem para você 
ainda chegam meio "brutos", certamente. 
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José Roberto - Sim. Logicamente não estão 
prontos. Quando chegam para mim, já têm até 
uma certa experiência internacional, mas ainda 
nas categorias inferiores às de uma seleção. O 
salto para a seleção adulta é muito grande. 
GÔNDOLA-A rotina de um atleta de seleção 
tem que carga de trabalho? 
José Roberto - É muito forte. Durante seis 
meses por ano nos reunimos para os vários 
torneios e campeonatos. São seis horas por 
dia de treinamento direto. O restante em con
centração. No ano passado participamos de 
sete campeonatos pelo mundo afora. Neste 
ano vamos participar de apenas dois que é o 
Grand Prix e o Mundial, mas principalmente 
o Mundial é muito forte. Neste ano estamos 
vivendo também uma transição muito intensa 
no elenco com a substituição de grandes ta
lentos que serviram com excepcional sucesso 
a seleção. Principalmente estamos substituin

do a Fofão, nossa levantadora. Estamos ainda 
testando suas possíveis substitutas e dando 
a elas a oportunidade de adquirirem grande 
experiência internacional. 
GÔNDOLA - Certamente você está preparan
do já o seu time para a Olimpíada de 2012 
em Londres e para o a do Rio em 2016... 
José Roberto - Nós começamos o ciclo olímpi
co no ano passado. Mantivemos oito jogadoras 
do ciclo passado e trocamos quatro. Além disso, 
estamos incluindo outras jogadoras jovens ao 
elenco para que possam se desenvolver. 
GÔNDOLA - Planejamento então é algo fun
damental no sucesso de uma seleção... 
José Roberto - Juntamente com a comissão 
técnica temos como prioridade a Olimpíada de 
2012, sendo que alguns campeonatos no meio 
do caminho também são prioritários, mas esta
mos pensando mesmo é em 2016. O Brasil vai 
sediar uma Olimpíada. Neste time que estou 
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treinando agora temos cinco jogadoras que es
tão sendo preparadas para o ciclo de 2016. 
GÔNDOLA - Qual a sua participação no de
senvolvimento deste know how? 
José Roberto - Não é muito grande. Há sem
pre uma preocupação intensa de todos com 
a base. Para você construir um atleta de alta 
performance são necessários de oito a 10 anos 
de trabalho. É preciso começar bem cedo para 
poder dar a este atleta condição de ter todo o 
seu potencial explorado e tornar-se apto ã se
leção brasileira. Às vezes até me preocupo com 
o desafio de nos tornarmos uma potência olím
pica em tão poucos anos. No voleibol estamos 
preparados. Natação, judô, basquete e futebol 
também. Mas em outras modalidades acho que 
o desafio será muito grande. 
GÔNDOLA - E como é trabalhar a cabeça 
dos atletas? Há muita diferença entre treinar 
homens e mulheres? 
José Roberto - Isso é uma preocupação que nós 
temos desde que elas passam pelas categorias 
de base. É completamente diferente treinar ho
mens e mulheres. É outro jogo. Os exercícios que 
usamos no feminino não usamos no masculino, 
o tratamento também é diferente. Com homem 
é muito mais direto. Com mulher você precisa 
ter uma psicologia um pouco diferente. Elas têm 
características muito diferentes. A mulher tem a 
TPM. É preciso estudar também como elas se 
relacionam entre elas. Ou seja, a mulher é muito 
observadora, atenta a detalhes e, consequente
mente, o técnico tem que participar um pouco 
dessa situação de serem muito detalhistas, muito 
observadoras. Conseguem fazer mais de duas 
ou três coisas ao mesmo tempo. Os homens não 
conseguem. Então é um ser diferente a mulher. 
GÔNDOLA - Principalmente o time feminino, 
antes da medalha de ouro na China, este
ve muito perto de importantes conquistas 
e acabou deixando-as escapar por muito 
pouco. Persistência é uma palavra que não 
pode faltar? 
José Roberto - Eu sabia que mais cedo ou 
mais tarde nós íamos ter uma grande vitória. 
Sempre chegávamos muito próximo e faltava 
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