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RESUMO 
 

A presente monografia constitui um estudo de entrevistas realizadas durante 
dez partidas de futebol do Campeonato Brasileiro de 2009. O objetivo principal da 
pesquisa foi analisar a informatividade das perguntas e respostas dessas entrevistas e o 
papel dos entrevistados enquanto parte do espetáculo midiático e do ritual desse 
esporte. O trabalho tem como objeto de estudo a reportagem de campo realizada nos 
jogos da primeira rodada da competição. A análise do material gravado e transcrito 
trouxe resultados significativos em relação ao grau de informatividade das entrevistas 
esportivas. Os resultados foram analisados com base em estudos de autores 
apresentados ao longo da monografia: Cremilda Medina, Paulo Vinícius Coelho, 
Hilário Franco Júnior, entre outros.  

 

Palavras-chave: Entrevistas. Informatividade. Reportagem de campo. Futebol. Ritual. 
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ABSTRACT 
 

The present monograph is consisted of a study of interviews performed during 
ten football (soccer) matches of the 2009 Brazilian Championship. The main objective 
was to analyze the informativity of the questions and answers from these interviews 
and the role of the interviewee as part of the mediatic spectacle and the ritual of the 
sport. The work has the reportage made in the field during the matches of the first 
round of the competition as object. The analysis of the material recorded and 
transcribed brought significant results in relation to the level of informativity of sports 
interviews. The results were analyzed with basis on the studies of authors presented 
alongside the monograph: Cremilda Medina, Paulo Vinícius Coelho, Hilário Franco 
Júnior, among others. 
 
Key words: Interviews, Informativity, Reportage, Field, Football (Soccer) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho acadêmico analisa entrevistas de rádio realizadas durante os dez 

jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Partindo de uma idéia do 

senso comum de que repórteres e jogadores sempre repetem o mesmo padrão de 

perguntas e respostas, respectivamente, durante essas entrevistas, o objetivo do 

trabalho é analisar o caráter informativo desse tipo de produção jornalística. Outro 

foco da análise visa tentar elucidar qual é o papel das entrevistas dentro de uma visão 

ritualística do futebol.  

Para a coleta do material de análise foi selecionada a primeira rodada do 

campeonato, porque esta é a primeira data do ano em que os principais clubes de 

futebol do Brasil estão em campo no mesmo final de semana, disputando a mesma 

competição, sem que nenhum deles esteja em condição favorável ou desfavorável em 

relação aos adversários para que as perguntas possam ser direcionadas nesse sentido.  

O corpus consiste de todo o material de reportagem produzido por uma das 

rádios da praça em que cada um dos dez jogos da primeira rodada da competição 

foram realizados. Para a coleta foram gravadas as entrevistas realizadas antes do início 

do jogo, na saída e na volta do intervalo e após o encerramento final das partidas. A 

escolha das emissoras foi aleatória.  

O trabalho partiu do pressuposto de que analisando o material produzido em 

diversas praças no mesmo final de semana, poderia ser verificada (ou não) a existência 

de um padrão de perguntas e respostas nas entrevistas de rádio do esporte brasileiro. 

Com esse recorte, esperava-se que as características regionais das emissoras de cada 

Estado em que seriam realizados os jogos não tivessem influência nos resultados da 

pesquisa que procurava demonstrar que existe um padrão nacional. 

Após a gravação do trabalho de reportagem, as entrevistas realizadas na 

transmissão dos dez jogos foram degravadas, com exceções das que apresentaram 

problemas na gravação. A íntegra das transcrições é apresentada no Anexo I deste 

estudo. 

O objetivo da análise foi o de fazer uma avaliação mais qualitativa do 

material empírico coletado, embora os dados quantitativos tenham recebido uma 
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atenção especial. Devido à proposta de análise, a metodologia empregada não segue 

nenhum referencial teórico específico.  

O referencial teórico deste estudo é dividido em três partes. A primeira, 

intitulada Futebol e Sociedade, aborda a influência do futebol na sociedade moderna, 

aspectos simbólicos e ritualísticos do esporte e o fanatismo dos torcedores a partir de 

conceitos propostos por Hilário Franco Júnior. Também apresenta conexões entre o 

conceito de tribalismo proposto por Michel Maffesoli e o futebol. Estuda 

características dos torcedores enquanto parte de um grupo.  

A segunda parte ─ Jornalismo Esportivo ─ apresenta as origens do 

jornalismo esportivo e os seus principais aspectos a partir de textos de Paulo Vinícius 

Coelho e Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel. Após um breve histórico sobre as 

primeiras publicações esportivas, os guias de corridas de cavalo no século XVII, o 

capítulo discute o jornalismo esportivo enquanto espetáculo, o papel do jornalista 

como parte do evento esportivo e as características da entrevista esportiva, 

apresentando mitos, clichês e verdades que permeiam o trabalho de reportagem de 

campo.  

A terceira parte ─ Entrevistas ─ analisa a entrevista, a partir de conceitos de 

Cremilda Medina, Carla Mülhaus, Fábio Altman, José Ruiz Olabuenaga e Maria Alice 

Ispizua. O capítulo apresenta a importância da entrevista no jornalismo; as técnicas de 

comunicação verbal e não-verbal empregadas pelos repórteres, e as etapas de 

preparação que ele deve percorrer antes de realizar as entrevistas; as classificações, 

subdivisões e estilos nos quais a entrevista, enquanto gênero jornalístico, pode ser 

apresentada.  

O capítulo analítico deste trabalho apresenta inicialmente dados estatísticos 

levantados durante a etapa de transcrição das entrevistas. Esses dados são referentes ao 

momento das partidas em que foram realizadas as entrevistas, à origem dos 

entrevistados ─ os entrevistados representam o time da casa ou o visitante ─ e à 

informatividade das perguntas. Com essa primeira parte tem-se o objetivo de verificar 

uma possível padronização do trabalho de reportagem de campo nas diversas rádios 

analisadas. No segundo momento, faz-se uma análise qualitativa do material 

levantado: a informatividade de perguntas e respostas; a repetição de clichês, tanto em 

perguntas como em repostas; a reportagem de campo como parte do espetáculo 

midiático; o papel que ela assume como parte da transmissão radiofônica e o espaço 
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destinado a ela em comparação com o passado recente; a relação da entrevista 

esportiva com o aspecto ritualístico do futebol, bem como a possibilidade de a 

entrevista ser considerada um elemento icônico e simbólico do esporte. 
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 2 FUTEBOL E SOCIEDADE 

 
Algumas pessoas acreditam que futebol é questão de vida ou morte. Fico 
muito decepcionado com essa atitude. Eu posso assegurar que futebol é 
muito, muito mais importante. (Bill Shankly)1

Acompanhando o desenvolvimento do esporte, as torcidas de futebol também 

foram passando por transformações ao longo dos anos e acabaram virando instituições, 

com identificação, cantos, símbolos, ritos e até ideologias próprias. Segundo o filósofo 

francês Michel Maffesoli, o fortalecimento das torcidas está inserido no fenômeno de 

  

 

O futebol é fruto da sociedade moderna, pós-revolução industrial. Nasce na 

segunda metade do século XIX no Reino Unido e se populariza pelo resto do mundo, 

também pelo Brasil, no início do século XX. Segundo o historiador Hilário Franco 

Júnior, o futebol vai além da prática esportiva, é um fenômeno cultural que reflete e se 

apropria de aspectos da sociedade. “Futebol é rito e mitologia de flexibilidade 

incomparável no mundo industrial. É fresta de liberdade em sociedades 

crescentemente regulamentadas”. (FRANCO JÚNIOR, p. 213) O futebol é um 

fenômeno cultural que se caracteriza pela multiplicidade de influências e 

características locais. No Brasil, dizem que tem o gingado do samba; na Argentina, 

muitos vêem ligação com o tango; na Alemanha, é comparado à rigidez de seu povo, 

etc. Essa multiplicidade de aspectos também é verificada na origem dos clubes de 

futebol. No momento em que são fundados, muitos assumem identidades políticas, 

nacionais, religiosas, locais, de bairros, etc. É a partir dessas identidades que os clubes 

foram formados e os torcedores foram se unindo ao redor deles, até criarem novas 

identidades que pouco tem a ver com a inicial.  

O futebol une pessoas completamente diferentes, nascidas em estratos sociais 

dispares, de raças e credos diversos, em torno de instituições, os clubes. Os torcedores 

de um mesmo time reconhecem uns aos outros como iguais por cultuarem a mesma 

bandeira, os mesmos ídolos, as mesmas cores. “Em qualquer lugar, os membros do clã 

se reconhecem, pelo nome, brasão e totem, dizia o grande sociólogo e antropólogo 

Marcel Mauss”. (FRANCO JÚNIOR, p. 215)  

                                                 
1 "Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. 
I can assure you it is much, much more important than that." Bill Shankly foi treinador do clube inglês 
Liverpool entre 1959 e 1974.  
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tribalização da sociedade atual. Para ele, as velhas instituições como Família, Estado, 

Igreja cedem espaço como referencial para as chamadas Tribos, grupo de pessoas que 

se unem por “afinidades eletivas”, que seriam instituições microscópicas dentro da 

sociedade. “Todas as instituições sociais, não importa quais elas sejam, se tornam 

cada vez mais porosas em nossos dias”. (MAFFESOLI) 

  

A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa, ou 
família tradicional e poderosa, ou confraria, ou cidade, ficou esmagada 
pelo conceito de cidadania que homogeneíza todos os indivíduos. (...) O 
futebol inseriu-se exatamente nessa brecha aberta pela industrialização ao 
destruir os paradigmas anteriores. (FRANCO JÚNIOR, p. 213) 

 

As torcidas também ganham força a partir do enfraquecimento de correntes 

ideológicas e políticas. Maffesoli salienta que as antigas ideologias estão cedendo 

espaço para “ideologias portáteis, múltiplas e diversas e com uma forma de 

‘babelização’ do pensamento”. E a partir dessa fragmentação da sociedade, as torcidas 

emergem e se consolidam como um agrupamento social com voz própria, podendo se 

expressar como coletividade ou não, mas principalmente como um espaço que permite 

ao indivíduo se reconhecer perante iguais e expressar a sua identidade própria como 

membro de uma “tribo”. Como exemplo de expressão própria, podem ser citadas as 

torcidas Gaviões da Fiel, do Corinthians, e Mancha Verde, do Palmeiras. Ambas são 

amplamente conhecidas pelo público e tornaram-se entidades praticamente 

independentes dos clubes com os quais são identificados, chegando a disputar o 

Carnaval de São Paulo. 

Também é possível traçar um paralelo do futebol com a religião. Para muitos 

torcedores, o esporte substitui as tradicionais religiões como objeto de adoração, torna-

se um culto sagrado. O futebol também se apropria de vários termos religiosos: 

“ídolos”, “mantos sagrados”, gols “espíritas”, defesas “milagrosas”, “santos” goleiros, 

etc.  

 

No relativo vazio espiritual do mundo ocidental de hoje, cuja lógica é criar 
falsas necessidades às quais se deve aderir para contar com respeito social, 
muita gente parece substituir as antigas divindades por clubes de futebol. 
José Ortega y Gasset percebeu que o futebol “a religião do século XX é o 
futebol”, Eric Hobsbawn acompanhou-o e definiu o futebol como a 
“religião da classe operária”. (FRANCO JÚNIOR, p. 258) 
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A adoração aos clubes de futebol é um simulacro da adoração aos deuses. 

Para muitos torcedores, não há explicação para os sentimentos que nutrem em relação 

ao time do coração, há apenas a fé, cega, imutável, que dura eternamente apesar de 

qualquer influência, seja na vida pessoal do indivíduo ou na vida do próprio clube. O 

estádio, assim como templos e igrejas, torna-se um local sagrado. Um exemplo disso é 

a alcunha dada ao Estádio do Maracanã, conhecido como o “templo sagrado do futebol 

brasileiro”. “Os ritos esportivos são, percebeu o antropólogo Marc Augé, de natureza 

religiosa. E em todo o fato religioso emoção é o fato central. Deus, qualquer um, é 

afeto”. (FRANCO JÚNIOR, p. 268) Para muitos pensadores pós-modernos, essa 

sacralização do esporte, essencialmente do futebol, nasce a partir da ausência de 

religiosidade na sociedade moderna e da necessidade que os seres humanos têm de 

cultuar entidades, sejam elas monoteístas, politeístas, políticas, clubísticas. “O humano 

feito à imagem da divindade dá lugar a divindades feitas à imagem do humano, 

entidades históricas, falíveis, cujos fracassos e sucessos emocionam mais – os 

clubes”. (FRANCO JÚNIOR, p. 269) 

O futebol, assim como os demais fenômenos culturais, é constituído por uma 

infinidade de símbolos e ícones. Assim como nas religiões, os torcedores cultuam e se 

apegam a ritos futebolísticos que ao longo do tempo se tornaram imprescindíveis. “(...) 

Toda a partida de futebol é constituída por gestualidades e sonoridades próprias que 

possuem significância para todos os envolvidos”. (FRANCO JÚNIOR, p.270) Dentro 

deste universo, se faz presente o jornalismo, com o seu poder de propagação e difusão 

da mitologia do desporto, mas também incluído nela. Afinal, uma das principais 

imagens relacionadas ao público é a do torcedor que acompanha as partidas através de 

seu rádio de pilha, seja no estádio, em casa, no trânsito, etc.  
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3 JORNALISMO ESPORTIVO  

 

Jornalismo é jornalismo, seja ele esportivo, político, econômico, social. 
Pode ser propagado em televisão, rádio, jornal, revista ou Internet. Não 
importa. A essência não muda porque a sua natureza é única e está 
intimamente ligada às regras da ética e ao interesse público. (BARBEIRO 
e RANGEL, p.13) 

 

Muitas vezes tratado como lazer, diversão, amenidade, o jornalismo esportivo 

brasileiro convive com dois grandes dilemas. Primeiro, se realmente existe jornalismo 

de esportes no país, ou apenas de futebol? E o segundo: Como fazer jornalismo para 

um público já bem informado sobre o assunto? 

Nos principais jornais do país, a seção de esportes é dividida em duas: futebol 

e outros esportes. Essa última engloba todas as centenas de modalidades esportivas que 

existem pelo mundo, ou que pelo menos são praticadas em nosso país. No máximo há 

um espaço demarcado, não diário, para a cobertura da F-1, muito popular também, e 

com um calendário já conhecido. De resto, os ditos outros esportes ganham destaque 

quando estão em evidência, às vésperas de uma final da modalidade, ou quando um 

brasileiro se destaca no exterior. Além de ter espaço reduzido, o “resto” é coberto, 

geralmente, por jornalistas não especializados nos esportes sobre os quais escrevem. 

Diferentemente do futebol, que tem repórteres fixos, o jornalista que escreve um dia 

sobre boxe, no dia seguinte pode escrever sobre basquete, no outro vôlei, assim por 

diante. Dificilmente alguém ganha projeção se tornando especialista em um único 

outro esporte. “O mercado não contempla quem quer aventurar-se nessas áreas 

específicas. Esse aventureiro poderá ter muito sucesso. Mas vai ter de brigar muito 

mais por isso”. (COELHO, p.35) 

Um dos problemas do jornalismo esportivo é que, ao contrário de outras áreas 

do jornalismo, os profissionais que trabalham nos esportes estão diariamente 

produzindo conteúdo para um público que se acredita altamente especializado e 

crítico, como são especialmente os torcedores de futebol. Uma grande parte dos 

torcedores dos times de futebol brasileiro são bem informados sobre tudo o que 

acontece em seus times de coração. Não é raro que algum jornalista, especialmente 

aqueles que não acompanham o futebol no dia a dia, acabe recebendo e-mails de 

torcedores corrigindo informações transmitidas. Segundo Coelho, outro problema do 
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torcedor é a sua passionalidade. Muitos não sabem diferenciar o lado profissional do 

pessoal de quem está comentando ou fazendo matérias esportivas. 

 

3.1 A história do jornalismo esportivo 

 

Os primórdios do Jornalismo Esportivo datam da primeira metade do século 

18. Segundo artigo da jornalista americana Patti McQuillen, as primeiras referências à 

especialização esportiva do jornalismo datam de 1727, quando é lançado The Racing 

Calendar, publicação que traz informações sobre datas e resultados de corridas de 

cavalos. No final do mesmo século 18, o boxe é um dos esportes mais populares na 

Inglaterra; surgem livros sobre o assunto, e o esporte ganha espaço em publicações 

voltadas para homens.  

 

Naquela época, as publicações masculinas falavam de grandes batalhas 
entre homens e se eles lutavam por diversão, exercício ou amenizar uma 
aposta. Mesmo naquele tempo, detalhes envolvendo sangue, contusões e 
ossos quebrados excitavam os homens. (MCQUILLEN)2

No entanto, o jornalismo esportivo só começa a atingir as grandes massas a 

partir da segunda década do século 20. A autora Jennifer Smith define o período pós-

Primeira Guerra Mundial como a “Era dourada dos esportes”. “A América e o mundo 

queriam colocar a memória da Grande Guerra para trás e aproveitar a vida”. 

(SMITH)

 

 

3

O período é marcado pela massificação do rádio e esportes como beisebol se 

tornam imensamente populares nos Estados Unidos. Atletas, como o jogador de 

beisebol George Herman “Babe” Ruth, se tornam celebridades a partir das ondas do 

rádio e das publicações especializadas. Smith define agosto de 1954 como marco do 

nascimento da grande imprensa especializada em esportes nos Estados Unidos. Nessa 

data é lançada é revista Sports Illustraded, revista voltada para a classe média 

 

                                                 
2 From these times, the publications for men told of great battles between men and if they fought for 
fun, exercise or settling a wager. Even back then, the details involving blood, bruises and broken bones 
excited men. Tradução livre deste trecho, retirado do artigo: A brief history of sports journalism, 
MCQUILLEN, Patti 
3 America and the world wanted to put the memory of the Great War behind them and enjoy life. 
Tradução livre deste trecho, retirado do artigo: A brief history of sports journalism, SMITH, Jennifer 
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americana que passa a cobrir a grande maioria dos esportes no país e é uma das 

principais publicações do setor no mundo até hoje.  

No Brasil, o jornalismo esportivo começa a surgir na virada do século 20. 

Segundo Paulo Vinícius Coelho, o remo, esporte mais popular nos principais cidades 

do país à época, já ocupava espaço nos jornais, embora ainda estivesse longe de render 

manchetes. Em 1910, em São Paulo, havia páginas de divulgação esportiva no jornal 

Fanfulla, voltado especialmente para os imigrantes italianos. A força da publicação 

pôde ser constatada a partir de um anúncio colocado em suas páginas chamando para a 

formação de um clube de futebol, que acabou gerando o Palestra Itália, hoje conhecido 

como Palmeiras. No Rio de Janeiro, surge em março de 1931 o Jornal dos Sports, 

considerado por Paulo Vinícius Coelho o primeiro diário exclusivamente dedicado aos 

esportes no país. No entanto, o autor salienta que o jornalismo esportivo era alvo de 

preconceitos na época. “Durante todo o século passado, dirigir redação esportiva 

queria dizer tourear a realidade. Lutar contra o preconceito de que só os de menor 

poder aquisitivo poderiam tornar-se leitores desse tipo de diário”. (COELHO, p.9) 

O autor salienta que diversas publicações surgiram e desapareceram em 

meados do século 20, como a Revista dos Esportes, que foi publicada no Rio de 

Janeiro entre o final da década de 50 e o início da década de 60, período que marca os 

dois primeiros títulos mundiais da Seleção Brasileira de futebol.  

 

3.2 Os meios jornalísticos 

 

Segundo Coelho, os esportes começam a ganhar espaço nos grandes jornais 

apenas no final da década de 60, quando surge o Caderno dos Esportes, que originou o 

Jornal da Tarde. A revista Placar, principal publicação esportiva regular do país nas 

últimas décadas, tem a sua primeira edição publicada em 20 de março de 1970. 

A metade do século passado também marca o surgimento dos primeiros 

ícones do jornalismo esportivo no país. Nelson Rodrigues populariza as crônicas 

futebolísticas no Jornal do Brasil a partir da década de 50, também conhecida como o 

período de ouro da Seleção Brasileira. Outros nomes como João Saldanha e Armando 

Nogueira também são desse período.  
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É a partir da massificação do rádio que os esportes, especialmente o futebol, 

começam a se popularizar. Segundo Coelho, a primeira transmissão em rede nacional 

de uma partida de futebol ocorreu na Copa do Mundo de 1938, quando a Rádio Brasil 

Clube transmitiu a partida entre Brasil e Polônia, a estréia do País na competição. No 

entanto, o principal fenômeno de difusão de esportes foi a antiga Rádio Nacional, que, 

principalmente nas décadas de 40 e 50, transmitia para todo o país as partidas do 

futebol carioca. O amplo alcance da emissora é um dos motivos que explica o porquê 

de o Flamengo, agremiação mais popular do Rio de Janeiro na época, ser até hoje o 

clube com maior torcida no futebol brasileiro.   

Coelho cita a criação do Plantão de Domingo pela Jovem Pan de São Paulo, 

em 1974, como um dos marcos do jornalismo esportivo brasileiro. “Tinha a finalidade 

de prestar serviços nas manhãs de domingo e, ao mesmo tempo, abrir as jornadas 

esportivas de cada fim de semana”. (COELHO, p.32). Segundo o autor, o modelo 

criado pela emissora paulista logo se espalhou pelas principais rádios do país e pode 

ser ouvido até hoje.  

No entanto, apesar do rádio ter sido responsável pela grade difusão dos 

esportes na primeira metade do século XX, é com a televisão que surgem os grandes 

espetáculos de massa, que se tornaram os eventos esportivos atualmente. Para Coelho, 

em termos de futebol no Brasil, especialmente nas transmissões da Rede Globo, a 

telinha modifica a realidade, engrandece artificialmente as partidas, cria o espetáculo. 

“A emissora (a Globo) transmite os jogos como show. Quase nada anda errado. 

Quase não se nota que o estádio, cenário do evento, anda às moscas. Não se fala do 

gramado, do nível técnico, de nada. Tudo é absolutamente lindo”. (COELHO, p.64) 

Para o autor, as transmissões esportivas se afastam da prática do jornalismo, não 

registram os defeitos do evento, mesmo que visíveis a todos os presentes no local ou 

até para os espectadores do outro lado da tela. Tudo é um show, com os locutores e 

repórteres agindo como apresentadores dele.  

Tempo dedicado ao jornalismo esportivo, propriamente dito, só pode ser visto 

nas emissoras de televisão a cabo. A Sportv, criada em 1992, e a ESPN Brasil, 

inaugurada em 1993 com o nome de TVA Esportes, são as principais redes TV 

fechada do País, com vantagem para a primeira, irrigada com recursos materiais e 

humanos da TV Globo. Recentemente, a Rede Bandeirantes também entrou no 

mercado com o seu canal Bandsports. Estas emissoras, que dedicam integralmente o 
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seu tempo para a transmissão esportiva, abriram espaço para diversos programas 

jornalísticos, a grande maioria deles dedicados ao futebol, mas também produções 

voltadas ao atletismo, ao basquete, etc. Até mesmo esportes náuticos, como a vela, têm 

espaço na grade da ESPN. O farto espaço de tempo e a não necessidade de criar um 

espetáculo para as grandes massas, uma vez que apenas 3,5 milhões de pessoas 

(segundo dados de 2006) possuem assinatura de televisão fechada no País, permitiu 

que estas emissoras produzissem noticiários, documentários e especiais essencialmente 

jornalísticos.  

O surgimento da Internet, principalmente o boom da nova mídia no final do 

século passado, também provocou uma revolução no jornalismo esportivo brasileiro, 

em vários aspectos. Segundo Coelho, os primeiros sítios dedicados aos esportes 

começaram a drenar profissionais dos veículos mais tradicionais do País no final da 

década de 90. 

  

Parecia a redenção dos jornalistas. Acostumados a salários minguados no 
final do mês, alguns receberam propostas milionárias. A situação lembrava 
de longe a de jogadores de futebol, convidados por clubes rivais a ganhar 
duas, três vezes o que recebiam nos clubes anteriores. (COELHO, p.60) 

 

No entanto, ainda mais grave que a competição por pessoal, o principal golpe 

dado pela Internet da mídia esportiva tradicional foi a instantaneidade. Acostumada a 

ser a primeira mídia a veicular notícias, o rádio passou a ser freqüentemente “furado” 

pelos novos veículos – ainda mais atualmente. Os jornais, que sempre traziam 

novidades, ou um aprofundamento das notícias, viram os portais trazerem a 

repercussão, escrita, acessível em diversos horários, logo após a divulgação do fato. 

Até mesmo os torcedores, que agora podem fazer as próprias pesquisas, ou consultar 

sítios estrangeiros antes dos jornalistas, passaram a antecipar e compartilhar 

informações antes dos veículos tradicionais. Porém, a revolução provocada pela 

Internet também foi benéfica a eles, especialmente no que se refere a cortes de gastos e 

apuração de informações, embora ainda não totalmente percebida por muitos 

jornalistas esportivos brasileiros.  
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3.3 O jornalista esportivo 

  

Todos sabem que jornalista não é artista. Ou deveriam saber. O jornalista 
trata apenas com fatos, os artistas vivem da ficção. Os jornalistas 
esportivos cobrem uma atividade que está intimamente ligada ao 
entretenimento. (BARBEIRO; RANGEL, p.92).  

 

Como profissional, o jornalista esportivo trabalha essencialmente com 

personagens populares, ídolos, figuras conhecidas pela população. Os repórteres, como 

o próprio substantivo diz, têm a exclusiva função de reportar os fatos envolvidos nos 

eventos. No entanto, não é apenas isso que se vê na mídia brasileira. Ao longo do 

tempo, diversos jornalistas acreditaram fazer parte do espetáculo esportivo e, alguns 

deles, chegaram a realmente fazer parte. Como João Saldanha, que treinou a Seleção 

Brasileira antes da Copa de 1970. “Há quem considere que cobrir competições seja um 

trabalho “artístico”, age como “artista” e julga fazer parte do espetáculo, como se 

não existisse o espetáculo sem ele”. (BARBEIRO; RANGEL, p.93). Nas entrevistas 

realizadas antes, durante e depois das partidas, muitos jornalistas acabam incorporando 

personagens, tentando suprir a falta de emoção destes momentos e também em 

decorrência da ausência de grande capacidade de expressão dos atletas. “(...) e estes se 

julgam parte do show e por isso têm o direito e o dever de participar como um 

personagem”.  (BARBEIRO; RANGEL, p.93). 

A criação de jornalistas/personagens é muito utilizada em programas de 

debates esportivas, seja no rádio ou na televisão, com o objetivo de atrair a audiência. 

“Um sempre é o ‘bonzinho’, o outro é o ‘zangado’, outro é o ‘flamenguista’ ou 

‘corintiano’ ou ‘gremista’. Enfim, fingem que são o que falam. Fingir, porém, é 

autêntico apenas na profissão do ator”.  (BARBEIRO; RANGEL, p.93). Este artifício 

é empregado em um dos programas de rádio mais populares do Rio Grande do Sul, o 

Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, em que jornalistas como Paulo Sant’Anna e 

Kenny Braga assumem os papéis de “gremista” e “colorado”, respectivamente.  
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3.4 A entrevista esportiva 

 

É a grande estrela. E também o grande trunfo para tirar o jornalismo 
esportivo brasileiro da rotina em que se encontra. (BARBEIRO; 
RANGEL, p.93) 

 

 A entrevista é a principal matéria-prima do jornalismo esportivo. É através 

dela, seja em ON ou em OFF, que se descobre quais são as contratações de um time 

para a próxima temporada, quem são os jogadores que o treinador pretende escalar na 

próxima partida, qual a posição do presidente do clube sobre determinado problema de 

arbitragem, qual a expectativa do jogador para uma decisão de campeonato, etc. É a 

ferramenta de que o repórter dispõe para saciar o interesse de seu público alvo, o 

torcedor, em ouvir os seus ídolos antes, durante e após as competições. No entanto, ao 

longo do tempo a entrevista esportiva no Brasil ficou estigmatizada como um diálogo 

vazio, sem sentido4

Um dos tipos mais tradicionais de entrevista no esporte, especialmente no 

futebol, é a coletiva, em que uma determinada personalidade do esporte sentada em 

frente a um banner com as logomarcas de patrocinadores conversa com jornalistas. 

Contudo, Heródoto e Rangel consideram que a coletiva é primordialmente uma ação 

. 

 

 A maioria das entrevistas na área esportiva, porém, é totalmente viciada. 
As perguntas são previsíveis, as respostas mais ainda. Muitas vezes, a 
pergunta do jornalista já dá a resposta ao entrevistado que, assim, nem 
precisa se dar ao trabalho de pensar para responder. (BARBEIRO; 
RANGEL, P.36) 

 

Em muitos casos, um duplo pré-conceito – o repórter faz sempre a mesma 

pergunta porque o jogador sempre responde a mesma coisa/o jogador sempre responde 

a mesma coisa porque sempre recebe a mesma pergunta – acaba influenciado para 

esvaziar as possibilidades da entrevista. Heródoto e Rangel acreditam que cabe ao 

repórter propor novidades na entrevista utilizando a criatividade. “Dizem que jogador 

sempre fala a mesma coisa. Não será porque as perguntas são sempre as mesmas?” 

(BARBEIRO; RANGEL, p.36) 

                                                 
4 Opinião apresentada por Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel no livro “Manual do Jornalismo 
Esportivo” 
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de marketing do clube e das empresas que o patrocinam. “Uma das piores práticas que 

já apareceu no jornalismo esportivo é a tal da entrevista coletiva. Na verdade ela só 

interessa ao entrevistado, quase nunca ao entrevistador”. (BARBEIRO; RANGEL, 

p.38). No entanto, o servilismo não é apenas um risco da entrevista coletiva. Por se 

tratar de um tipo de jornalismo que se dirige às massas, muitas pessoas utilizam as 

páginas de jornais e os programas de televisão e de rádio para fazerem propaganda 

pessoal e política, seja ela interna ao clube ou não. Cabe ao repórter saber filtrar as 

fontes que utilizam a entrevista para se promover e buscar aquelas que possam passar a 

informação mais precisa para o público.  
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4 ENTREVISTAS 

 

A entrevista é a ferramenta básica do jornalismo, em todos os seus gêneros. 

Através dela, o repórter coleta informações e complementa a pesquisa necessária para 

fazer a sua matéria. “Não há jornalismo sem entrevista. A afirmação pode parecer 

radical numa primeira leitura e até mesma na segunda, mas o fato é que na raiz da 

reportagem está, inegavelmente, a milenar arte de fazer perguntas”. (MÜLHAUS, 

p.15) 

Em determinadas situações, o repórter procura declarações apenas para 

complementar a sua matéria. Em outros casos, a entrevista é a matéria, vira gênero 

jornalístico. Nesse momento, a coleta e a apuração de informações passa a servir de 

preparação para a realização da entrevista. Em entrevista para o livro A Arte da 

Entrevista, de Carla Mülhaus, o jornalista Joel Silveira salienta a necessidade da 

preparação na produção desse gênero jornalístico. “Entrevista é uma arte de conversar 

entre dois, isso é óbvio, não é? Sempre parti do princípio, como entrevistador, de que 

para entrevistar uma pessoa você precisa saber tudo a respeito dela”. (MÜLHAUS, 

p.168) 

A entrevista também pode ser um documento histórico. Muitas vezes o 

registro de determinadas declarações podem ter impacto direto em uma sociedade. Em 

uma entrevista concedida ao jornalista Samuel Weiner, então repórter do grupo Diários 

Associados de Assis Chateaubriand, Getúlio Vargas anunciou que disputaria as 

eleições para presidente da República em 1950.  

 

A história é feita por todos ou por alguns poucos? (...) A entrevista, como 
peça de jornalismo, parece ter resolvido o dilema: a história se faz de 
individualidades. Ao tomar emprestado da política o culto à personalidade, 
as entrevistas transformam aqueles que ela escuta em cidadãos incomuns, 
em líderes, em professores, em donos da palavra. (ALTMAN, p.9) 

 

No entanto, muitas vezes o fato histórico não é aparente. O repórter precisa 

dominar técnicas de entrevista para extrair de seu interlocutor, até contrariando a 

intenção inicial deste, as informações que ficarão marcadas na história. Para isso, o 

jornalista precisa ir além da mera interpretação das respostas, precisa compreender 

também aquilo que o entrevistado não diz, o que ele omite, o que o corpo dele 
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transmite durante a conversa. Para o escritor Rudyard Kipling — citado na antologia A 

Arte da Entrevista, organizada por Fábio Altman —, o papel do entrevistador é tão 

decisivo quanto o do entrevistado na produção de uma entrevista. 

 

 “Não há boa entrevista sem bom entrevistador. Perguntas frouxas e 
equivocadas implicam respostas idem. A Inteligência das questões e a 
descoberta do mote correto podem transformar conversas aparentemente 
inócuas em depoimentos fortes. (ALTMAN, p.10)  

 

O aperfeiçoamento do repórter nas técnicas de entrevista muitas vezes 

transcende a experiência jornalística. Para o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, em 

entrevista para o livro de Carla Mülhaus, fundamentos da psicanálise e experiência de 

análise podem contribuir na realização de uma entrevista. “Acredito que a pessoa que 

tem a experiência da análise, seja entrevistado ou entrevistador, acaba levando um 

pouco dessa vivência para a entrevista”. (MÜLHAUS, p. 144) 

Altman cita o americano Raymond Blathwayt, um dos mais célebres 

entrevistadores americanos do final do século XIX e início do século XX, para 

salientar a importância da compreensão do entrevistado por parte do repórter.  

 

Penso que o entrevistador que conhece sua missão, aquele que realmente 
capta a mente da pessoa que está entrevistando, aquele que o põe diante do 
público e não é um mero avalista de idéias mesquinhas, este homem 
preserva a história contemporânea. (ALTMAN, p.10) 

 

4.1 Técnica x Emoção 

 

A entrevista pode ser apenas uma eficaz técnica para obter respostas pré-
pautadas por um questionário. Mas certamente não será um braço da 
comunicação humana, se encarada apenas como técnica. (MEDINA, p.5) 

 

Para Cremilda Medina, no livro Entrevista: O diálogo possível, o objetivo 

primordial de um entrevistador é superar o mero emprego da técnica fria de perguntas 

e respostas e alcançar um diálogo com o entrevistado. E, através desse diálogo, 

permitir que a experiência da entrevista se torne uma “única vivência” para as três 

partes envolvidas: fonte da informação, repórter e receptor. Cremilda afirma que uma 
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entrevista com perguntas pré-estabelecidas, que não flexibiliza um questionário criado 

anteriormente, tende a frustrar o leitor, ouvinte ou telespectador. O desafio do 

jornalista se impõe, portanto, na necessidade de humanizar a relação com a fonte, de 

estar disposto a mudar o rumo da entrevista se for preciso, sob o risco de produzir um 

material que não gere identificação com o público. Enquanto insistirmos “na 

competência do fazer, despojada do significado humano, pouco se avançará no 

diálogo possível numa sociedade em que impera a divisão, a grupalidade, a solidão”. 

(MEDINA, p.6) 

Segundo a autora, o jornalista tem o costume de impor o seu próprio ritmo a 

entrevista e, em muitos casos, direcionar a resposta para resultados por ele esperados. 

Este “vício” seria fruto da política das redações que exigiria dos profissionais que o 

material cumpra com o estabelecido na pauta.  

 

4.2 Técnicas e tipos de entrevista 

 

Segundo Ruiz Olabuenaga e Ispizua, a entrevista cria um marco artificial e 

artificioso de recolhimento de dados através do qual, fruto de uma convivência, se cria 

uma relação intensa entre o investigador e o ator social entrevistado. “A entrevista 

compreende um esforço de ‘imersão’ (mas exatamente de re-imersão) por parte do 

entrevistado frente ao, ou em colaboração com, o entrevistador que acompanha 

ativamente esse exercício de troca quase teatral”.5

                                                 
5 Tradução livre do trecho: “La entrevista comprende un esforzo de “inmérsion” (más exactamente re-
inmersión) por parte del entrevistado frente a, o en colaboración com, el entrevistador que asiste 
activamente a este ejercicio de reposición cuasi teatral”. 

 (RUIZ OLABUENAGA; 

ISPIZUA, pg.126) 

Para os autores, a entrevista é fundamentada e validada a partir de sua 

utilização para captação e transmissão de significados. É um instrumento que concebe 

o homem, o ator social, como uma pessoa que constrói sentidos e significados a partir 

de sua realidade. Com esses significados, interpreta a realidade através de um 

complexo grupo de valores e crenças, desenvolvido por ele para categorizar, explicar e 

prever os acontecimentos do mundo. 
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Cremilda Medina utiliza os conceitos do francês Charles Nahoum para dividir 

a técnica da entrevista em três troncos: recolher fatos, informar e motivar. Para A. 

Garret, em A entrevista, seus princípios e métodos, a entrevista se baseia na “arte de 

ouvir, perguntar e conversar” (GARRET Apud MEDINA, p.11). Citando Edgar 

Morin, ela apresenta dois eixos de possibilidades: a entrevista extensiva, aplicação de 

um questionário pré-estabelecido, e a entrevista intensiva, que não possui 

direcionamentos. Ela identifica vantagens jornalísticas na segunda opção. “O centro do 

diálogo se desloca para o entrevistado; ocorre libertação e desbloqueamento na 

situação inter-humana e esta relação tem condições de fluir; atinge-se a auto-

elucidação”. (MEDINA, p. 11) 

Ainda citando Morin, Medina afirma que o entrevistador deve estar preparado 

para captar e superar os obstáculos impostos pelo entrevistado para impedir a 

“fluência” da entrevista. “A entrevista, evidentemente, se funda na mais duvidosa e 

mais rica das fontes, a palavra. Ela corre o risco permanente de dissimulação ou da 

fabulação”. (MORIN Apud MEDINA, p.11) Em decorrência disso, ela afirma que a 

única possibilidade do repórter atingir a verdade é através da entrevista não-diretiva e 

de uma entrega mútua entre as duas partes envolvidas na relação.  

Para a autora, existem dois tipos de entrevista: a que tem o objetivo de 

espetacularizar o ser humano e a que visa compreendê-lo. No entanto, ela afirma que 

Morin estabelece quatro definições: 

1) Entrevista-rito: entrevista em que o conteúdo não é primordial, feita para 

marcar a presença do repórter. Ex: entrevistas em partidas de futebol.  

2) Entrevista anedótica: conversa sobre assuntos superficiais, sem 

aprofundamento. Ex: entrevistas com celebridades, comum a programas de variedades 

e fofocas. 

3) Entrevista-diálogo: caso em que entrevistador e entrevistado estabelecem 

uma relação que permite a apresentação de uma verdade, que pode ser referente ao 

entrevistado ou a um problema.  

4) Neoconfissões: casos em que o entrevistado realiza um “mergulho 

interior”. “Tal entrevista traz em si uma ambivalência: toda a confissão pode ser 

considerada um strip-tease da alma, feita para atrair a libido do espectador”.  

Cremilda salienta que os dois primeiros tipos de entrevista são muito mais 

comuns em relação aos dois últimos. Por isso, ela divide esta classificação em duas 
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tendências: a de espetacularização e a de compreensão. Após essa separação, ela 

apresenta uma nova divisão em subgênero.  

 

• Subgêneros da espetacularização: 

1) Perfil do pitoresco: entrevistas com figuras proeminentes em que se 

ressalta a fofoca, os traços sensacionalistas.  

2) Perfil do inusitado: entrevista que busca extrair da fonte um dado 

excêntrico, exótico.  

3) Perfil da condenação: comum no jornalismo policial, é a entrevista que 

busca exprimir uma informação que condene um indivíduo.  

4) Perfil da ironia “intelectualizada”: semelhante ao caso anterior, mas 

referente à condenação de idéias e conceitos. 

 

• Subgêneros da compreensão – aprofundamento: 

1) Entrevista conceitual: entrevista com especialistas em determinados 

conceitos a fim de esclarecer determinado assunto para a sociedade.  

2) Entrevista/enquete: coleta de diversos depoimentos sobre um mesmo tema 

específico. 

3) Entrevista investigativa: faz parte da reportagem que busca informações 

“escondidas”, não acessíveis. Famosa a partir do clássico Caso Watergate, permite que 

o jornalista se utilize da entrevista em off (de consumo interno do entrevistador) e  em 

on para alcançar o resultado final.  

4) Confrontação – polemização: comum em debates e situações de mesa-

redonda, onde o jornalista tem  a função de mediar o confronto de idéias entre os 

entrevistados.  

5) Perfil humanizado: entrevista que busca realizar um mergulho no 

entrevistado com o intuito de compreender os seus conceitos, valores, 

comportamentos.  

 

Todos os gêneros e subgêneros da entrevista são empregados nas diversas 

áreas do jornalismo (política, economia, policial, geral, esportes, etc.). Dependendo do 

caso, com maior ou menor freqüência. Muitas vezes, a tradição de determinado setor 

acaba pesando na escolha da forma com que o repórter conduzirá a entrevista.  
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4.3 A entrevista focada 

 

Este tipo de entrevista trata de um núcleo ou foco de interesse: uma 

experiência, uma situação, uma ação. É realizada com um indivíduo previamente 

identificado por ter feito parte do acontecimento analisado. Diferentemente da 

entrevista em profundidade, este tipo de diálogo pretende responder a questões 

concretas, tais como estímulos mais influentes, efeitos mais notórios e diferenças de 

percepções entre diferentes sujeitos de uma mesma situação. A entrevista focada não 

revive toda uma vida, não é realizada em grupo, não é uma reconstrução, mas sim 

uma experiência pessoal.6

1) Delinear e distinguir os elementos objetivos e subjetivos da situação 

descrita pelo entrevistado. 

 (RUIZ OLABUENAGA; ISPIZUA, p. 153)  

Olabuenaga e Ispizua utilizam os conceitos de R. Merton – responsável por 

criar o termo entrevista focada –  para estabelecer dois paradigmas deste tipo de 

entrevista: o entrevistado é um sujeito cuja participação em um determinado evento é 

conhecida; o entrevistador conhece e analisou previamente, direta ou indiretamente, a 

situação em que o sujeito esteve envolvido.  

A partir desses pontos, a entrevista se concentra na experiência subjetiva dos 

sujeitos que tomaram parte da mesma experiência, com o objetivo de conseguir que 

eles apresentem a sua definição para o evento. Os autores salientam que este tipo de 

entrevista está sempre aberto para relatos imprevistos que possibilitem novas 

interpretações sobre o acontecimento em questão.  

Os autores identificam a análise prévia da experiência investigada por parte 

do entrevistador como um elemento chave do processo. Segundo eles, a partir dessa 

análise o investigador poderá:  

2) Reconhecer os silêncios, as distorções, as idealizações e os bloqueios 

apresentados pelo sujeito.  

3) Compreender e explorar a lógica, o simbolismo e as tensões que dominam 

a descrição da experiência.  

                                                 
6Tradução livre do trecho: La entrevista enfocada no revive toda uma vida, no se lleva a cabo en grupo, 
no es uma reconstrucción sin más de uma experiencia personal. 
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4) Discernir quando o sujeito está apenas descrevendo, interpretando ou 

utilizando critérios para qualificar a experiência.  

5) Insistir para que o entrevistado descreva a situação com mais detalhes e 

não se contentar com resumos ou análises gerais.  

6) Assumir um papel ativo no direcionamento da entrevista, colaborando na 

narrativa do entrevistado para a situação vivida, com objetivo de investigar o que 

significa a definição dele, em que contexto se enquadra a definição apresentada, que 

estímulos intervieram e quais os efeitos produzidos.  

 

4.4 Estilos de entrevista  

 

Cremilda Medina estabelece oito estilos diferentes que podem ser empregados 

pelo jornalista na hora de apresentar a entrevista.  

1) As entrevistas conceituais costumam ser apresentadas a partir do diálogo 

explícito EU e TU, chamado de Perguntas-e-Respostas (P-R). 

2) A narração indireta é característica das entrevistas que recompõem um 

acontecimento a partir das diferentes vivências dos protagonistas da ação social. 

3) Uma matéria investigativa, que se vale de várias fontes, vários locais onde 

se persegue a comprovação de uma denúncia, tradicionalmente é formulada em 

narração indireta de terceira pessoa 

4) O perfil pode ser apresentado através de narrativa indireta, primeira pessoa 

(o entrevistado), segunda pessoa e Pergunta-e-Resposta. 

5) A terceira pessoa seria ideal para os perfis espetacularizados, pois permite 

que o jornalista insira “liberdades” opinativas.  

6) O formato pergunta-e-resposta é o mais comum para retratar debates, 

mesas-redondas, painéis, simpósios.  

7) A narrativa em terceira pessoa é apontada como ideal para as enquetes.  

8) A narrativa em terceira pessoa também seria ideal para a reconstituição 

histórica de uma personalidade proeminente, matérias biográficas, que recorrem a 

referências de arquivo; 
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4.5 Pauta: pré-produção das entrevistas 

 

Uma das principais etapas da entrevista é a elaboração da pauta, que nada 

mais é do que a pré-produção das informações jornalísticas que serão apuradas pelo 

repórter/entrevistador. É o momento em que são coletadas todas as informações 

necessárias para que o jornalista esteja preparado no momento da entrevista. Muitas 

vezes o repórter acaba fazendo outras entrevistas, para se preparar para aquela que será 

o objeto da matéria.  

De acordo com as teorias clássicas do jornalismo (GROTH Apud MEDINA, 

p.22), existem quatro fatores que orientam a seleção de assuntos que serão pautados: 

atualidade, periodicidade, universalidade e difusão. No entanto, após satisfazer estas 

condições iniciais, todos os temas passam também pela análise subjetiva dos 

responsáveis pela produção da matéria. E isso ocorre também pela questão de tempo e 

de espaço para difusão de temas do momento, que em muitos casos superam muito em 

quantidade o que os meios de comunicação têm capacidade para produzir.  

 

A tradição oral, traduzida em experiência profissional, se encarrega de 
delegar a “sabedoria” acumulada acerca do fenômeno. Muitas vezes se 
cometem erros, injustiças, deformações, mas o “gancho da pauta é uma 
dessas técnicas básicas assimiladas nas redações. (MEDINA, p.22) 

 

Em termos de subjetividade na escolha das pautas, Medina define três 

aspectos que são decisivos no processamento da informação: influência grupal, que 

são as diretrizes ideológicas de quem controla o meio de comunicação; influência 

coletiva, que são as exigências do público consumidor do meio de comunicação; e a 

criação e iniciativa dos produtores individualizados. “Nesta complexa dinâmica, a 

matéria que é veiculada na indústria cultural dificilmente pode ser dissecada através 

de uma dessas influências, pura e abstratamente isolada”. (MEDINA, p.23) 

Em relação a fontes de inspiração para a produção de pautas, Medina 

estabelece três “ganchos“ possíveis: a fonte arquetípica, a lidertípica ou a osmotípica. 

Os conteúdos arquetípicos seriam aqueles comuns e repetidos em diversos produtos da 

chamada cultura de massa. Os lidertípicos seriam aqueles oriundos de centro 

produtores mais avançados, como Inglaterra e Estados Unidos. Os osmotípicos, por 
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sua vez, seriam os únicos com capacidade criativa e seriam resultado da dinâmica de 

trocas culturais.  

 

4.6 Fontes: como escolher os entrevistados 

 

Durante a elaboração da pauta, o jornalista deve estabelecer quem será ou 

quem serão as pessoas mais indicadas para abordar o tema de sua matéria. No entanto, 

segundo Medina, o jornalismo muitas vezes acaba optando pelo comodismo e pela 

familiaridade na hora de escolher a fonte da informação, deixando de lado a busca 

pelas pessoas mais capacitadas.  

 

A predeterminação de quem se deve ouvir na reportagem é inerente ao 
jornalismo acoplado a grupos de poder. (...) Já estão à disposição do 
editor, chefe de reportagem, repórter ou pauteiro aqueles nomes, endereços 
e telefones dos entrevistados habitués. (MEDINA, p.35). 

 

Segundo a autora, o repórter deve procurar sempre escapar dessa rotinização 

na escolha das fontes. Ele deve reconhecer que não é a autoridade sobre o assunto da 

matéria e realizar um trabalho anterior de pesquisa criteriosa da fonte mais adequada 

para tratar a questão. O jornalista também não deve se satisfazer em saciar a própria 

curiosidade pelo tema, deve buscar sempre apresentar o assunto de acordo com os 

interesses da audiência.  

 

 

4.7 Produção: após a entrevista 

 

Feita a entrevista, o próximo passo é decidir qual será o aproveitamento dado 

para o material coletado. Cremilda Medina estabelece duas possibilidades principais.  

1) O depoimento coletado pode ser utilizado para avalizar uma notícia curta. 

Em matérias reduzidas, de 20 a 30 linhas, é comum uma longa entrevista ser reduzida 
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a apenas aspas de um parágrafo. Mesmo quando o repórter pretende explorar mais a 

entrevista, ela pode acabar cortada ao passar pelas mãos de redatores e editores.  

2) A entrevista pode ser apresentada como gênero jornalístico, não fazendo 

parte de uma matéria maior. E este gênero possui algumas subdivisões: 

2.1) O repórter realiza uma entrevista conceitual com uma fonte especializada 

em determinado assunto. Ex: páginas amarelas da Revista Veja. 

2.2) O repórter pode coletar informações sobre um mesmo assunto com 

múltiplas fontes e apresentar o material coletado como uma espécie de mosaico, um 

mural. Ex: o repórter entrevista várias pessoas que presenciaram um terremoto e 

apresenta o depoimento delas em seqüência.  

2.3) A entrevista é colocada a serviço da confirmação de uma denúncia. No 

jornalismo investigativo, o repórter capta informações em off, indicações, 

documentação que comprovem a denúncia.  

2.4) A partir da entrevista com um personagem, o repórter pode buscar 

apresentar um perfil humanizado dele, ressaltando traços, personalidade, 

comportamento, valores.  

2.5) Por outro lado, o repórter pode preferir salientar as características mais 

caricatas do entrevistado, com o objetivo de buscar a espetacularização do material 

coletado, chegando às entrevistas sensacionalistas.  

2.6) Coletando diversas opiniões sobre um determinado tema, em especial os 

mais controversos, o repórter pode apresentar a matéria como um debate das  idéias 

dos entrevistados. 

2.7) O repórter pode apresentar diversas opiniões, pontos de vista, como uma 

enquete.  

 

4.8 O entrevistador 

  

Para Ruiz Olabuenaga e Ispizua, o entrevistador deve persuadir o entrevistado 

do interesse, utilidade e oportunidade da entrevista, identificando os seus objetivos e 

condições básicas. A concessão de uma entrevista não pode ser vista como um ato de 
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“esmola, compaixão ou generosidade para com o investigador”. Este não pode 

começar o seu trabalho nem em condições de força ou superioridade, nem em 

condições de debilidade ou submissão. 

De acordo com Cremilda Medina, a entrevista jornalística é o resultado de 

quatro etapas entre a sua produção e a execução. Seriam elas: o suporte delimitado 

pelo estágio histórico da técnica comunicacional; o nível de interação social almejado 

pelo entrevistador; a possibilidade de criação e de ruptura com o padrão concedido 

pela empresa ao repórter; e a tentativa de desvendamento do real. Dentro desses quatro 

fatores, ela apresenta ingredientes determinantes para o sucesso da entrevista. 

 

• Técnica  

1) A esquematização adequada da pré-pauta por parte do pauteiro para dar 

suporte ao jornalista sobre o tema abordado, para garantir que este possua um mínimo 

de dados que lhe permitam movimentar-se em relação ao tema.  

2) O repertório do jornalista: visão social, política, econômica, sensibilidade e 

conhecimentos em relação aos fatos culturais. É imperativo que o entrevistador 

apresente familiaridade com o tema abordado. Caso não tenha conhecimente suficiente 

para a matéria que irá produzir, o repórter deve buscar incrementar o seu repertório 

ligando para uma fonte especializada ou buscando leituras sobre o assunto. 

3) O repórter deve ter uma personalidade que favoreça o desenvolvimento da 

entrevista. “Desenvolver o encadeamento de perguntas, interferências, interrupções, 

re-orientações no discurso do entrevistado é, sem dúvida, a demonstração de um 

desempenho maduro do repórter”. (MEDINA, p.29) 

 

• Interação social 

1) “O entrevistador tem de encarar o momento da entrevista com uma 

situação psicossocial, de complexidade indiscutível”. (MEDINA, p.29) Deve adotar 

uma postura de observação mútua em relação ao entrevistado e evitar conduzir a 

entrevista com agressividade, imposição e autoritarismo.  

2) Em relação ao entrevistado, “sua atitude poder ser monolítica, autoritária, 

agressiva, sem capacidade ou permeabilidade para o diálogo. Haverá aí um obstáculo 

considerável para o entrevistador poder trabalhar”. (MEDINA, p.29) 
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3) O estabelecimento de uma dinâmica de bloqueio e desbloqueio entre o 

entrevistador e o entrevistado. “Por princípio, um jornalista diante de qualquer pessoa 

é, no mínimo, um invasor, um perturbador da privacidade, aquele tipo que quer tornar 

público o que o indivíduo nem sempre está disposto a desprivatizar”. (MEDINA, p.30) 

Em decorrência disso, se impõe que o jornalista apresente habilidades para criação de 

uma atmosfera em que o entrevistado se sinta confortável para apresentar as 

informações.  

 

• Capacidade criativa 

1) “Uma sensibilidade diferenciada que se manifesta através do gesto, do 

olhar, da atitude corporal”. (MEDINA, p.30) O repórter deve estar sempre atento aos 

sinais dados pelo entrevistado 

2) “O toque criador se reforça diante de situações imprevisíveis ou 

aparentemente intransponíveis. (...) É preciso aceitar os desafios e praticar a 

criatividade, experimentar as saídas para atingir o grande fim – o diálogo”. 

(MEDINA, p.30) 

3) Não se satisfazer com a resposta inicial. Sempre buscar extrair o algo mais 

da entrevista.  

 

• O aprofundamento: O jornalista nunca deve estar contente em alcançar a 

verdade. Deve sempre procurar apurar as informações adequadamente, checar dados 

com fontes especializadas, para estar seguro de que está passando as informações da 

maneira mais precisa possível. 

 

4.8.1 Sensibilidade 

 

A sensibilidade bem apurada é uma das principais virtudes de um 

entrevistador. O repórter se vale dela para captar todas as mensagens de seu 

interlocutor, tanto as emitidas de forma ostensiva como as formuladas de maneira 

subliminar. A partir da compreensão da entrevista e do entrevistado, o repórter pode 

selecionar os conteúdos mais significativos e conseguir que os assuntos timidamente 
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apresentados pelo interlocutor, mas bloqueados por algum motivo, possam vir à tona 

durante a conversa.  

Olabuenaga e Ispizua resumem as normas concretas para o processo correto 

de comunicação da interação humana: 

1) Trata-se de uma verdadeira conversação, não de um interrogatório ou 

pesquisa policial.  

2) A conversação se desenvolve de forma controlada, nunca atrapalhada ou 

improvisada. 

3) A conversação não se desenvolve a partir de um esquema rígido, 

possibilitando que retroceda e retome temas já abordados.  

4) A conversação deve ser alimentada continuamente com elementos que 

garantam e fomentem a motivação, o interesse e a participação espontânea do 

entrevistado.  

5) A relação entrevistador-entrevistado tem que ser amistosa, mas não servil 

ou aduladora, nem autoritária ou paternalista.  

6) A amizade da relação não deve superar o caráter profissional da entrevista, 

sob o risco de colocar em dúvida a precisão e fidelidade dos dados apresentados, bem 

como a fluidez dos sentimentos do interlocutor. 

 

4.8.2 Comunicação não-verbal 

 

O autor identifica quatro táticas que o repórter deve seguir para potencializar 

a comunicação não verbal, sem que a entrevista perca interesse em nenhum momento.  

1) Observar o rosto do entrevistado de forma natural, direta e contínua. Caso 

contrário, cria-se uma dificuldade para a reflexão espontânea se o entrevistador se 

“distrai” observando outros elementos ou é incapaz de sustentar um diálogo ocular 

com o seu entrevistado.  

2) Manter a naturalidade de postura e movimentos corporais próprios de 

quem segue com atenção e satisfação o desenvolvimento de uma conversação, 

evitando movimentos inquietos que demonstrem tédio ou cansaço. 

3) Manter um tom amável em relação às respostas. Os comentários do 

entrevistador devem ser, suficientemente espaçados, sem crítica ou adulação, 
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adequados aos comentários do entrevistado. Deve-se evitar as mudanças repentinas de 

temas ou interrupções quando o interlocutor estiver se expressando com sinceridade.  

4) Saber exercer a arte do silêncio, tanto o próprio como o do entrevistado, 

sem violentá-lo com perguntas ou comentários apressados. O silêncio é uma forma de 

expressão e somente deve ser interrompido quando deixa de exprimir uma mensagem, 

através de elementos que dêem ritmo a conversação.  

 

4.9 Objetividade x Subjetividade 

 

Até que ponto eu, repórter, pautado por meu jornal, tenho que ser objetivo 
perante a fonte de informação que vou entrevistar (MEDINA, p.40). 

 

Analisando a dualidade entre a objetividade e o caráter subjetivo no 

jornalismo, Cremilda Medina propõe uma valorização do personagem, a humanização 

dele, por parte do repórter no momento da entrevista. Para reforçar a necessidade de 

valorização de aspectos não concretos, ela apresenta um resgate das características 

básicas do ser humano proposto por Milton Greco.  

 

O trato subjetivo, deflagrado provavelmente pela morte, propaga-se pouco 
a pouco a todas as atividades humanas, passando cada objeto, cada 
situação a ter uma dupla existência, uma empírica, outra mental, uma real, 
outra simbólica, uma concreta, outra imaginária (MEDINA, p.41) 

 

 Segundo a autora, se o ser humano é subjetivo e imaginativo por natureza, o 

jornalismo, que é uma forma de expressão feita por ele e para ele, não deveria se furtar 

de apresentar tais características. Medina acredita que a postura essencialmente 

objetiva, ou pretensamente objetiva, adotada por entrevistadores e entrevistados, acaba 

gerando resultados que não vão além das aparências, da superficialidade.  

 

No fundo, todos os entrevistados ambicionam levar na conversa qualquer 
repórter. (...) E o repórter, por sua vez, também cumpre com seu papel – 
agressividade, agilidade no gatilho, encostar na parede o entrevistado, leis 
que traz da redação e aí dele que não as execute. (...) Ambos brincam de 
entrevista e o resultado é vendido no mercado em espaços nobres, páginas 
amarelas. Ou seja, vende-se o não-dito pelo dito. (MEDINA, p.42) 
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Para a autora, a aproximação do jornalismo com a literatura, que acontece a 

partir do chamado Novo Jornalismo, com a inserção de elementos do Realismo, é o 

caminho para alcançar o que ela considera o Diálogo Possível, a entrevista ideal. O 

repórter deve evitar se limitar à busca pela objetividade e investir na percepção do 

real.  

 

A recomendação expressa de que ele se comporte objetivamente tapa o sol 
com a peneira. Por mais distanciamento que se imponha ao lidar com outro 
ser humano — o entrevistado —, não se evitará nunca a interferência do eu 
subjetivo do entrevistador, seja ele escudado na oposição de idéias ou no 
esforço para não se “perverter” pela simpatia que poderá invadi-lo. 
(MEDINA, p.44) 

 

4.10 Jornalismo x Ciências Sociais  

 
 A entrevista jornalística, em primeira instância, é uma técnica de obtenção 
de informações que recorre ao particular; por isso se vale, na maioria das 
circunstâncias, da fonte individualizada e lhe dá crédito, sem preocupações 
científicas. (MEDINA, p. 18) 

 

A entrevista enquanto técnica é comumente empregada tanto por jornalistas 

quanto por cientistas sociais, embora utilizada com objetivos bastante diversos. 

Cremilda Medina estabelece quatro aspectos que diferem os dois empregos: 

1) Todo trabalho de entrevista das Ciências Sociais passa por uma rigorosa 

seleção da amostra a ser analisada. No Jornalismo, por sua vez, um indivíduo aleatório 

representa uma classe inteira. 

2) O jornalista produz e encaminha o seu questionário a partir dos princípios 

básicos do jornalismo: atualidade, universalidade, periodicidade e difusão. Ou seja, 

deve garantir que a entrevista tenha implicações no presente; seja relevante para um 

amplo universo de pessoas; não se desvincule do espaço de tempo característico do 

jornalismo, “24 horas ou menos”; e não rompa com a legibilidade da comunicação 

coletiva.  

3) Segundo a autora, “as Ciências Sociais são ambiciosas ao tentar 

recapturar o tempo e o espaço do homem”. O jornalismo, por sua vez, é o fenômeno 

que visa registrar o momento, documentar o presente.  
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4) O cientista social aprende e é treinado em técnicas e conhecimentos de 

entrevista, enquanto o jornalista costuma se guiar pela intuição, o chamado feeling. A 

autora critica a tradição jornalística de aprender na prática. Segundo ela, o jornalista 

deveria ser tão especializado quanto o cientista social nas técnicas de entrevista.  
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5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Para a realização deste trabalho foram analisadas as entrevistas transmitidas 

pelas rádios: Rádio Clube de Recife (Sport x Barueri), Rádio CBN de Florianópolis 

(Avaí x Atlético-MG), Rádio Eldorado ESPN de São Paulo (Palmeiras x Coritiba), 

Rádio Itatiaia de Belo Horizonte (Cruzeiro x Flamengo), Rádio CBN do Rio de Janeiro 

(Fluminense x São Paulo), Rádio Bandeirantes de São Paulo (Corinthians x 

Internacional), Rádio Banda B de Curitiba (Atlético-PR x Vitória), Rádio Gaúcha de 

Porto Alegre (Grêmio x Santos), Rádio ABC de Santo André (Santo André x 

Botafago) e Rádio 730 de Goiânia (Goiás x Náutico). 

A gravação das reportagens de campo das partidas acima mencionadas gerou 

a análise de 142 entrevistas e 248 registros de declarações.  

As entrevistas foram agrupadas nas seguintes categorias: quanto à natureza 

dos registros (diretos — respostas precedidas de perguntas — e indiretos – respostas 

não precedidas de perguntas); quanto ao momento da partida em que foram realizadas 

(início, fim do primeiro tempo, início do segundo tempo, fim do jogo); quanto à 

origem dos entrevistados (time da casa, time visitante); quanto à posição dos 

entrevistados (jogadores, treinadores, juízes, médicos, dirigentes, preparadores físicos). 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

5.1.1 Registros diretos e indiretos 

 

As respostas analisadas foram separadas em registros diretos e indiretos. 

Foram considerados registros diretos as respostas dadas diretamente ao representante 

da rádio analisada. Exemplo: 

Repórter: O resultado de hoje pode ter alguma interferência positiva ou negativa no jogo 
da próxima terça-feira? 

Magrão (Sport): Não, a gente tava muito focado nesse jogo, não conseguimos os três 
pontos. Agora é pensar exclusivamente no Palmeiras, um jogo difícil que tem por aí e 
tenho certeza que a equipe vai entrar com outro espírito. (Anexo A4) 
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Foram considerados registros indiretos as respostas concedidas para 

repórteres não identificados na transmissão. Na maioria destes casos, as declarações 

foram transmitidas já em andamento. Exemplo:  

Repórter: Chegar no Carlinhos Paraíba aqui. Vamos ouvir o lateral da equipe do Coxa. 

Carlinhos Paraíba (Coritiba): (...) falta de atenção, falta de atenção só.  

Repórter: Tá aí, falta de atenção, jogadores tão irritados por aqui. (Anexo A10) 

 

De um total de 248 declarações, 171 (68,54%) dos registros foram 

classificados como diretos e 78 (31,45%) indiretos. 

 

5.1.2 Momento das partidas 

 

As entrevistas foram analisadas separadamente de acordo com o momento da 

partida em que foram realizadas. Apesar de nem todas as emissoras efetuarem o 

trabalho de reportagem de campo nos quatro momentos analisados (antes do início da 

partida, na saída para o intervalo, na volta para o segundo e após o encerramento das 

partidas), a grande maioria delas segue o mesmo padrão, como se vê no quadro abaixo.  

Jogo Rádio Pré-jogo Saída para o 
Intervalo 

Volta do 
Intervalo 

Final do jogo 

Avaí x Atlético 
Mineiro 

CBN  reportagem reportagem reportagem Reportagem 

Sport x Barueri Rádio Clube reportagem reportagem reportagem Reportagem 
Palmeiras x 
Coritiba 

Eldorado 
Espn 

Reportagem Reportagem Reportagem Reportagem 

Corinthians x 
Internacional 

Band SP Reportagem Reportagem Reportagem Reportagem 

Atlético PR x 
Vitória 

Banda B Comentário reportagem Comentário Reportagem 

Cruzeiro x 
Flamengo 

Itatiaia Reportagem Reportagem Reportagem Reportagem 

Fluminense x 
São Paulo 

CBN RJ Reportagem Reportagem Reportagem Reportagem 

Santo André x 
Botafogo 

ABC Reportagem Reportagem comentário Reportagem 

Goiás x Náutico 730 Reportagem Comentário Comentário Comentário 

Das 142 entrevistas realizadas, 36 foram feitas antes do início do jogo 

(25,35%), 43 na saída das equipes para o intervalo (30,28%), 8 na volta das equipes 

para o segundo tempo (5,63%) e 55 após o encerramento da partida (38,73%).  
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Analisando separadamente os diferentes momentos da partida, pode-se 

verificar um padrão de assuntos abordados na maioria das perguntas e respostas 

realizadas.  

Foram analisadas 73 declarações feitas antes do início das partidas. Desse 

total, 41 (55,40%) diziam respeito às expectativas dos entrevistados em relação às 

partidas que estavam por começar; 25 (33,78%) versavam sobre fatores extra-campo 

com influência ou não na partida; e 7 (9,45%) abordavam a preparação anterior para a 

partida. (Anexo B1) 

Foram analisadas 61 declarações na saída das equipes para o intervalo. Desse 

total, 23 (37,04%) analisavam de forma geral o primeiro tempo da partida; 16 

(26,22%) eram referentes a análise de detalhes do primeiro tempo; 13 (21,31%) diziam 

respeito a projeções dos entrevistados para o segundo tempo da partida; e 6 (9,83%) 

versavam sobre fatores extra-campo com influência ou não na partida.  (Anexo B2) 

Foram analisadas 11 declarações na volta das equipes para o segundo tempo. 

Desse total, 6 (54,54%) diziam respeito a aspectos do primeiro tempo da partida; 4 

versavam sobre aspectos do segundo tempo da partida; e 1 era referente a uma 

projeção futura. Não foram abordados fatores extra-campo nestas declarações. (Anexo 

B3) 

Foram analisadas 103 declarações após o encerramento das partidas. Desse 

total, 41 (39,8%) analisavam de forma geral a partida; 29 (28,15%) analisavam um 

detalhe da partida; 20 (19,41%) diziam respeito a projeções futuras; e 13 (12,62%) 

abordavam fatores extra-campo. (Anexo B4) 

 

5.1.3 Origem dos entrevistados 

 

A origem dos entrevistados foi analisada para se verificar se existe influência 

do fator local na escolha dos entrevistados. Das 142 entrevistas analisadas, 87 (61%) 

foram realizadas com representantes do time da casa, 53 (37,32%) foram realizadas 

com representantes do time visitante e 2 (1,4%) foram realizadas com juízes.  
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5.1.4 Posição dos entrevistados 

 

O trabalho analisou quem são os profissionais entrevistados durante as 

partidas. Das 142 entrevistas analisadas, 116 (81,69%) foram realizadas com 

jogadores, 19 (13,38%) com treinadores, 2 (1,4%) com juízes, 2 (1,4%) com 

dirigentes, 2 (1,4%) com médicos e 1 (0,7%) com um preparador físico. 

 

Abaixo, quadro com as estatísticas apresentadas acima separadas por jogo: 

 

Jogo Goi x 
Nau 

Spo x 
Bar 

Pal x 
Cor 

Cor x 
Int 

Flu x 
Spo 

Sto x 
Bot 

Cap x 
Vit 

Ava x 
Cam 

Gre x 
San 

Cru x 
Fla 

Total 

Total 
entrevistas 

2 26 21 14 9 57 11  20 17 17 142 

Time da 
casa 

0 15 12 7 6 5 5 15 14 13 87 

Time 
visitante 

2 10 9 7 3 0 6 4 3 4 53 

Início do 
jogo 

2 11 3 2 3 1 0 5 3 6 36 

Saída 
intervalo 

0 7 7 3 3 0 6 5 6 6 43 

Volta 
intervalo 

0 1 0 1 1 0 0 2 3 1 8 

Final do 
jogo 

0 7 11 8 2 4 5 8 6 4 55 

Jogadores 
 

1 21 19 11 9 4 10 14 13 14 116 

Outras 
pessoas 

1 5 2 3 0 1 1 6 4 3 26 

Registros 
realizados 

8 44 39 32 13 7 16 25 24 40 248 

 

  

                                                 
7 As entrevistas realizadas na saída para o Intervalo da partida entre Santo André e Botafogo não 
puderam ser gravadas 
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5.2 REFLEXÕES A PARTIR DAS ENTREVISTAS ANALISADAS 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar, de acordo com o referencial teórico, 

as entrevistas gravadas e transcritas a fim de avaliar as seguintes questões levantadas 

no trabalho: (a) Qual o grau de informatividade das entrevistas realizadas durante as 

partidas analisadas? (b) As entrevistas são realmente necessárias para a compreensão 

do evento ou não passam de uma parte do espetáculo midiático? (c) As entrevistas 

fazem parte do ritual do futebol? 

 

5.2.1 A informatividade da reportagem de campo 

 

No Brasil, a entrevista realizada durante o trabalho de reportagem de campo é 

estigmatizada, tanto pelo público como pela própria imprensa, pela eterna repetição de 

perguntas e respostas. Diz-se que os repórteres sempre fazem as mesmas perguntas e 

os jogadores repetem as mesmas respostas. Essa visão foi apresentada anteriormente 

através da citação de Barbeiro e Rangel (2006). Segundo os autores, “A maioria das 

entrevistas na área esportiva, porém, é totalmente viciada”. Um dos objetivos deste 

trabalho foi analisar se este mito do senso-comum procede ou se é um estigma 

equivocado.  

Um dos dados levantados no trabalho que corrobora com a tese de que há 

realmente pouca informatividade nas reportagens de campo é o elevado número de 

registros indiretos verificados a partir das transcrições das entrevistas. Do total de 248 

declarações analisadas, foram verificados 78 registros indiretos. Ou seja, 31,45% do 

material analisado consiste de declarações transmitidas em andamento e que 

respondem a perguntas não informadas, feitas por repórteres de outros veículos. Em 

alguns destes casos, é possível compreender o assunto pela resposta: 

 

Repórter da Rádio Banda B da Curitiba registra declaração do jogador Róbson, do 
Vitória, após o encerramento da partida em que o clube baiano venceu o Atlético-PR por 
2 a 0. 

Repórter: Ouvindo aqui o Róbson, jogador da equipe do Vitória. 

Róbson: (...) Me chamavam de Robinho. A própria comissão, a própria diretoria até, 
achou melhor chamar de Róbson para não ficar uma comparação um pouco com o 
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Robinho. Mas para mim não tem diferença, Róbson ou Robinho tá de bom tamanho. 
(Anexo A1) 

Nesse caso, fica claro que o atleta está falando sobre como prefere ser 

chamado.  

 

Repórter da Rádio CBN de Florianópolis registra declaração do jogador Ferdinando, do 
Avaí, após empate em 2 a 2 com o Atlético-MG 

Repórter: Está vindo por aqui o Ferdinando, com a chuteira verde-limão. Está falando o 
Ferdinando.  

Ferdinando: (...) na verdade a gente sabe que Série A é isso aí. Acho que a gente não 
precisa falar nada. É outro campeonato, a qualidade dos times está aí. É isso, a gente 
vem com esse intuito de fazer um bom resultado em casa. Como ele falou, não tem jogo 
fácil, mesmo dentro de casa. Mas é isso aí, o Avaí está mostrando que tem um time bom. 
Méritos deles também, que jogaram muito bem. (Anexo A5) 

Apesar de o repórter apresentar a declaração de Ferdinando apenas 

salientando a cor de sua chuteira, percebe-se que o atleta fala sobre as dificuldades de 

jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.  

 

Repórter da Rádio Bandeirantes de São Paulo registra declaração do treinador Tite, do 
Internacional, antes do início da partida contra o Corinthians 

Repórter 1: Vejo o Tite do outro lado com o Praetzel (nome do outro repórter). 

Repórter 2: Tá aqui. 

 Tite: (...) 30 anos sem ser campeão do Campeonato Brasileiro, de uma ambição e de um 
sonho de chegar numa Libertadores, de repetir um padrão tático de uma equipe, de uma 
pressão em cima de um técnico, onde 99% dos técnicos queriam estar no meu lugar, isso 
já chega de pressão. (Anexo A6) 

Pelo trecho analisado, compreende-se que Tite responde a uma pergunta sobre 

a pressão de treinar a equipe do Internacional no Campeonato Brasileiro. 

 

Por outro lado, em outros casos não é possível compreender com exatidão o 

assunto das declarações registradas pelas rádios.  

Repórter da Rádio Itatiaia registra declaração do jogador Kléber, do Cruzeiro, após a 
vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo 

Repórter: O Kléber do Cruzeiro está por aqui, o Gladiador. Olha o Kléber falando aqui 
na Itatiaia. 

Kléber: (...) fico triste por isso. Às vezes você vê algumas deslealdades em campo, no 
jogo, mas eu espero que eu possa manter a tranqüilidade e ajudar o Cruzeiro. (Anexo 
A7) 

Não se informa ao ouvinte a respeito de qual lance de deslealdade o jogador 

está falando. 
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Repórter da Rádio Clube de Recife registra declaração do jogador Guto, do Sport, antes 
da partida contra o Barueri 

Repórter: Guto, camisa 9. 

Guto: (...) para que a bola possa entrar. (Anexo A4) 

O repórter registra apenas o final da resposta dada pelo atleta a uma pergunta 

não informada. 

 

Repórter da Rádio CBN de Florianópolis registra declaração do jogador Juninho, do 
Atlético-MG, na saída do intervalo da partida com o Avaí, quando o time da casa vencia 
por 1 a 0. 

Repórter: Vamos ouvir aqui o Juninho, goleiro do Atlético.  

Juninho: (...) e o atacante deles foi feliz em adiantar o nosso zagueiro. (Anexo A5) 

Presume-se que o jogador esteja falando do gol sofrido pelo Atlético-MG, 

mas não é feita nenhuma referência ao assunto. 

 

Analisando esses registros indiretos, percebe-se que um grande número das 

declarações captadas pelas emissoras de rádio não seguem o modelo clássico de 

entrevista Pergunta-e-Resposta. O que se vê é um mero registro das palavras dos 

representantes dos clubes, na maioria dos casos jogadores. Nesses casos, o fato 

importante, pelo qual os repórteres brigam dentro de campo, parece ser o de conseguir 

registrar uma declaração e não a relevância das declarações concedidas.  

Também em muitos casos de registros diretos se pôde chegar à conclusão de 

que os repórteres procuram apenas registrar uma declaração. Analisando as perguntas, 

é possível observar que muitas delas procedem de teses dos próprios jornalistas, que 

parecem estar apenas esperando a confirmação delas por parte do atleta e não 

buscando elucidar algum assunto relacionado ao jogo. Em outros casos o repórter 

sequer faz um questionamento ao entrevistado. Exemplos:  

  

Repórter: Adílson, o Grêmio pressionou, saiu na frente, mas não conseguiu segurar. 

Adílson: É, felicidade do atleta do Santos. Fez um golaço. A equipe se portou bem, 
procurou o resultado, conseguiu, até certo ponto. Tivemos a infelicidade de tomar esse 
gol. (Anexo A9) 

 

Repórter: Kléber, uma estréia de campeonato, mas com cara de final. Que jogo 
disputado.  
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Kléber: É, por tudo que foi criado dentro da partida, expulsão logo de cara, um pênalti 
perdido, nosso time cresceu. O tempo todo o nosso time se empenhou, mostrou que está 
fechado, que está focado, que sabe bem o que quer no ano. E eu fico muito feliz de fazer 
parte do Cruzeiro. (Anexo A7) 

 

Repórter: Róbson, o Atlético não teve espaço no jogo de hoje e o Vitória começa com 
uma bela vitória fora de casa. 

Róbson: É, a gente veio sabendo das dificuldades que é enfrentar o Atlético aqui, dentro 
da Arena. Time forte, mostrou qualidade. Mas suportou bem a pressão aqui e fomos 
felizes na frente, fazer dois gols e sair daqui com uma vitória, que é importante para 
começar bem. Agora é pensar quarta-feira no Vasco, que é outra competição diferente.  
(Anexo A1) 
 

Nos três exemplos acima, o repórter faz uma afirmação e cede a palavra para 

o atleta, que em um primeiro momento concorda com a tese apresentada e passa então 

a fazer a sua análise geral da partida. Nesse caso, percebe-se, mais uma vez, que o 

objetivo do repórter é registrar uma declaração do jogador e não elucidar algum ponto 

ou algum fator que influencie na partida, uma vez que os atletas fazem suas análises 

sem responder a uma pergunta específica. 

Dentro dos registros diretos também se destacam respostas que tratam de 

assuntos não relacionados à pergunta. No exemplo abaixo, o repórter questiona o atleta 

Marcinho, do Atlético-PR, sobre um aspecto do jogo e ele faz uma longa análise geral 

da partida sem responder à pergunta feita.   

 

Repórter: Por aqui o Marcinho falando desse jogo. Marcinho, na verdade faltou alguém 
ali no meio para participar de uma tabela. Tinha hora que você estava com a bola, 
chamava o jogo e não aparecia ninguém. 

Marcinho: Primeiro tempo desgastado para gente, se movimentando. Segundo tempo 
também. A bola passando na frente, a bola não entrando. A gente teve algumas 
oportunidades, não fazendo gols. Às vezes a gente precisa jogar um pouco mais curto, 
tocar um pouco a bola, fazer as coisas acontecerem, para que a gente melhore. Nós 
sabíamos antes de começar o jogo que o Vitória, independente se tivesse ganhando ou 
não, eles iam ficar atrás da linha da bola. Quando você toma o primeiro gol, eles 
acharam o primeiro gol, a nossa equipe tem que ir para frente, tem que se movimentar, 
tem que jogar, tem que dar um algo a mais, tem que correr. Nós buscamos. Temos que 
sempre fazer as nossas oportunidades. Contra o Corinthians foi dessa maneira, nós 
tivemos e não fizemos. Hoje nós tivemos também, a bola passando ali na frente. Todo 
mundo quer fazer, mas Campeonato Brasileiro a gente não pode vacilar. (Anexo A1) 

 

No exemplo abaixo o repórter faz uma afirmação e busca a confirmação com o jogador 

Jorge Wagner, do São Paulo, mas o atleta comenta outro aspecto da partida.  

Repórter: Está aqui o Jorge Wagner deixando o campo de jogo. Primeiro tempo do São 
Paulo até que foi bom, o time perdeu algumas oportunidades, não é Jorge? 



47 
 

Jorge Wagner: Acho que tem que adiantar um pouco mais a marcação. A gente está 
jogando muito atrás, está dificultando muito e acho que se a gente adiantar um pouco 
mais a marcação e a pegada lá na frente, com certeza a gente vai roubar uma bola e vai 
ter uma situação boa de gol. (Anexo A8) 

 

O trecho abaixo é um claro exemplo de jogador que fala sobre um assunto 

diferente daquele que lhe foi perguntado. O repórter pergunta a Magrão, do 

Internacional, se seu time precisava ser testado, mas ele faz uma análise geral da 

partida.  

Repórter: Magrão, muita gente dizia que o Inter precisava ser testado. Mesmo com o 
Corinthians jogando descaracterizado, você coloca na conta isso, foi um bom teste? 

Magrão: Cara, a gente podia ter feito mais gols. A gente teve chance de fazer o gol. Com 
o Taison no primeiro tempo ainda, acabou dando azar, que é um garoto que dificilmente 
perde um gol desse. Tivemos para matar o contra-ataque, acabou a bola espirrando um 
pouco e não matamos o jogo. Mas o que a gente queria era iniciar vencendo e acabou 
acontecendo isso. (Anexo A6) 

 

 

5.2.1.1 Repostas viciadas 

 

Um das ideias mais divulgadas pelo senso-comum é a de que jogadores de 

futebol sempre repetem a mesma resposta, ideia esta defendida por Barbeiro e Rangel 

(2006) e comentada no início do capítulo. A partir da análise dos registros 

considerados diretos por este trabalho — respostas de diferentes jogadores a diferentes 

perguntas —, constata-se a repetição de diversos padrões de resposta.  

Nos exemplos a seguir, todos retirados de entrevista realizadas antes do início 

das partidas, percebe-se a repetição dos termos “vitória” e “resultado”. Em alguns 

casos os jogadores complementam a resposta com a repetição de clichês e em outros a 

resposta é apenas o clichê. 

 

Marcos Pimentel (Barueri): Espero que a gente possa fazer uma boa estréia aí, né? É o 
início do trabalho da série A aí, então eu acho que a gente possa fazer um trabalho bom 
dentro dessa partida e sair daqui com o resultado positivo, que é importante. (Anexo A4) 

Ralf (Barueri): Não, a gente também vai procurar chegar naquela faixa ali do ataque, 
principalmente com o passar do tempo. Esperamos fazer um bom jogo e conseguir a 
vitória. (Anexo A4) 
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Fábio (Cruzeiro): É, já tive oportunidade de jogar muitas vezes contra. Esperamos que 
hoje a gente consiga um bom resultado e consiga estrear bem no Campeonato Brasileiro. 
(Anexo A7) 

Ramires (Cruzeiro): É, decisão. Pontos corridos a gente tem que, principalmente dentro 
de casa, buscar a vitória. Independente do adversário. Acho que o time está bem 
concentrado, bem focado nos objetivos aí, para a gente sair com a vitória daqui. (Anexo 
A7) 

Fernando Henrique (Fluminense): Brasileiro não tem para onde correr, a gente sabe 
como que é. Vamos entrar para decidir e conseguir a vitória. (Anexo A8) 

Paulo Baier (Sport): Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir um 
grande resultado. (Anexo A4) 

Ibson (Flamengo): É manter a calma. A equipe é uma grande equipe, um grande técnico, 
uma grande equipe, um grande clube. Então nós temos que manter a calma para 
conseguir um bom resultado. (Anexo A7) 

 

Em outro agrupamento de respostas concedidas após o encerramento das 

partidas, os jogadores repetem-se ao fazerem referência à próxima partida que os seus 

clubes devem disputar.  

 
 Wanderley (Coritiba): (...) É complicado né. Um lance que está de frente e só tirou a 
bola. Mas temos que erguer a cabeça porque tem um jogo difícil terça-feira, com a Ponte 
em Campinas. (Anexo A10) 

Erick Flores (Flamengo): (...) e o Fábio teve a felicidade de tirar a bola com o pé. Mas 
agora passou, a gente tem que levantar a cabeça porque quarta-feira já tem outra 
pedreira e trabalhar para fazer um bom resultado na quarta. (Anexo A7) 

Jucilei (Corinthians): (...) começamos com uma derrota. Mas é isso aí, futebol é assim 
mesmo. Agora é trabalhar firme essa semana, domingo tem uma pedreira também, lá 
contra o Botafogo. (Anexo A6) 

William (Vitória): (...) e para quarta-feira, nos dá moral para enfrentar o Vasco. (Anexo 
A1) 

Róbson (Vitória): É, a gente veio sabendo das dificuldades que é enfrentar o Atlético 
aqui, dentro da Arena. Time forte, mostrou qualidade. Mas suportou bem a pressão aqui 
e fomos felizes na frente, fazer dois gols e sair daqui com uma vitória, que é importante 
para começar bem. Agora é pensar quarta-feira no Vasco, que é outra competição 
diferente. (Anexo A1) 

Keirrison (Palmeiras): Não, eu sai justamente para segurar, para não forçar mais porque 
a gente tem um jogo importante na quinta. O nosso principal objetivo é ganhar a 
Libertadores. Então dá uma segurada para descansar e estar pronto quinta-feira. (Anexo 
A10) 

Magrão (Sport): Não, a gente tava muito focado nesse jogo, não conseguimos os três 
pontos, agora é pensar exclusivamente no Palmeiras, um jogo difícil que tem por aí e 
tenho certeza que a equipe vai entrar com outro espírito. (Anexo A4) 

 

A partir da análise das perguntas e respostas transcritas acima se pôde 

perceber que um grande número de declarações gravadas não podem ser enquadradas 
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dentro de um modelo ideal de entrevista, em que entrevistado e entrevistador seguem a 

lógica de pergunta aberta e resposta que elucide o questionamento.   

 

5.2.2 A reportagem de campo como parte do espetáculo midiático 

 

A cobertura das partidas de futebol dos principais campeonatos de futebol no 

país constitui um grande espetáculo de mídia. Na televisão, no rádio, na Internet e nos 

jornais, há muito espaço destinado para a cobertura das partidas. Nas principais rádios 

de jornalismo do país, as jornadas esportivas de domingo começam ainda de manhã e 

se estendem até o fim da noite. A reportagem de campo assume a função de ser mais 

um elemento do espetáculo de mídia, não necessariamente versando sobre um fato 

jornalístico. Este tipo de jornalismo se encaixaria na tendência de espetacularização 

(MORIN Apud MEDINA), apresentado no capítulo Entrevistas deste trabalho. 

Em muitas ocasiões, a reportagem de campo envereda para o caminho do 

entretenimento. Tudo que envolve o futebol é assunto e alvo de discussão, desde a 

namorada de um jogador, a chuteira que ele está usando ou a que utilizará na próxima 

partida. A transcrição abaixo, retirada do registro da partida entre Fluminense e São 

Paulo, é um exemplo de como muitos diálogos entre repórteres e personagens da 

partida não visam informar sobre aspectos do jogo. 

 

Repórter: Conversei com o Fernando Henrique e ele disse que você era muito pão-duro 
para pagar o jantar. 

Arouca (São Paulo): Não, brincadeira dele. Ele falou isso, mas não tem nada a ver.  

Repórter: Está certo. Arouca, camisa 11 do São Paulo, hoje vai jogar na lateral-direita. 
Jogador conhecido da galera do Fluminense.  

(...) 

Repórter: Fernando Henrique aqui rapidinho. Conversei com o Arouca e ele disse que 
vai pagar o jantar sim e que não tem essa não, Fernando. Fernando cumprimentando 
aqui o Júnior César. Arouca diz que paga o jantar se perder.  

Fernando Henrique (Fluminense): Paga, paga não. Paga, mas demora, paga nada. Ele 
vai me convidar, mas não vai pagar. (Anexo A8) 

 

As perguntas do repórter e as respostas dos atletas tratam de assuntos não 

relevantes para a partida e sem importância jornalística, mais parecendo uma conversa 

entre amigos.  
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O trecho a seguir, retirado da partida Cruzeiro e Flamengo, também é um 

exemplo de entrevista em que o assunto não é um fato jornalístico ligado à partida.  

 

Repórter: Presidente, me diga uma coisa. Eu tive a informação que o senhor hospedou o 
Kléber Leite, presidente do Flamengo, na sua casa. Houve uma recepção para ele e isso é 
importante que seja dito. Fora das quatro linhas há essa amizade no futebol e isso é 
muito importante. Você pode confirmar a notícia? 

Zezé Perreala: É, o Kléber é um amigo querido, a gente tem realmente amizade. O 
período que ele ficou fora do Flamengo a gente continuou a nossa amizade. Eu vou ao 
Rio e fico na casa dele. Ele vem aqui e fica na minha casa. As esposas são muito amigas. 
Então nós temos realmente uma amizade muito fraternal e eu torço muito pro Kléber. 
Obviamente não torço muito pro Flamengo, mas torço muito pro Kléber.  

(...) 

Repórter: O João diz lá da pista que o pesado é o vinho que o Kléber Leite escolhe, 
caríssimo.  

Zezé Perrela: Mas ele traz do Rio toda vez que vem. (Anexo A7) 

Nesse caso, o próprio assunto lembra uma conversa entre amigos.  

 

Este tipo de diálogo se encaixa no conceito de Perfil do pitoresco de Cremilda 

Medina, apresentado no capítulo Entrevistas.  Segundo ela, o objetivo deste tipo de 

entrevista é ressaltar a fofoca, os traços sensacionalistas, de figuras proeminentes.  

Pode-se dizer que uma das funções do jornalismo esportivo é aproximar os 

personagens do futebol dos torcedores. E, utilizando este tipo de entrevista para 

reforçar aspectos locais que não são abordados nas transmissões em rede nacional, a 

reportagem de campo se assemelha ao jornalismo sensacionalista.  

 

5.2.3 A reportagem de campo como parte do ritual do futebol  

 

Como foi apresentado no capítulo Futebol e Sociedade deste trabalho, alguns 

estudiosos enxergam no futebol elementos que superam a esfera esportiva. “Futebol é 

religião da classe operária”. (HOBSBAWN Apud FRANCO JÚNIOR, 2006) Ao 

longo da história, diversos símbolos, ícones e ritos foram se ligando e sendo ligados ao 

futebol. Este capítulo analisa a reportagem de campo do ponto de vista dos ritos.  
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O rádio foi preponderante na massificação do futebol desde muito antes da 

televisão existir no País. No imaginário popular, o torcedor de futebol clássico é aquele 

que vai a campo com o seu rádio de pilha para acompanhar a narração das partidas. O 

rádio, ainda hoje, é o único meio de transmissão acessível às pessoas que não têm 

condições de pagar o Pay-Per-View para assistirem à maioria das partidas, uma vez 

que apenas um jogo é transmitido em TV aberta por rodada no Brasil. Todos estes 

elementos contribuíram para a criação da cultura do rádio no futebol brasileiro.  

Analisando o material gravado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 

percebe-se que a estrutura da reportagem de campo das rádios analisadas é muito 

semelhante (ver figura 1), independente da estrutura da rádio. Das dez emissoras 

analisadas, sete realizaram entrevistas nos quatro momentos estudados por este 

trabalho: antes do início do jogo, na saída para o intervalo, na volta para o segundo o 

tempo e após o encerramento da partida. Apenas uma delas, a rádio 730 de Goiânia, 

destoou desta estrutura e apresentou entrevistas apenas antes do início da partida. A 

rádio 730 também diferiu das demais pelo fato de as duas únicas entrevistas que 

realizou terem sido mais extensas do que o padrão (ver transcrição de Goiás e 

Náutico). Em termos de estrutura humana, nove rádios contaram com no mínimo dois 

repórteres em campo para fazer as entrevistas. A única exceção foi a rádio CBN do 

Rio de Janeiro na partida Fluminense e São Paulo, que contou com apenas um repórter 

para fazer a reportagem dos dois times dentro de campo. Em relação às perguntas, 

apesar do tempo dedicado a elas ser diferente, oito das dez rádios realizaram 

entrevistas no estilo “pingue-pongue” entre os dois repórteres, com poucas perguntas 

para cada entrevistado e geralmente com repostas curtas. Constata-se, então, que a 

reportagem de campo segue uma espécie de padrão em todo o Brasil. 

A pergunta que fica é: a reportagem de campo é essencial na transmissão das 

partidas ou é apenas uma tradição há muito tempo arraigada e difundida pela maioria 

das rádios brasileiras? Como foi apresentado anteriormente, o elevado número de 

registros indiretos contribui para a tese de que não há propriamente produção 

jornalística na reportagem de campo. Mesmo nos casos dos registros é questionável o 

jornalismo praticado neste tipo de entrevistas. Como apresentado anteriormente, 

Rangel e Barbeiro consideram que as perguntas e respostas destas entrevistas são 

viciadas. O valor do material captado pelos repórteres não seria o conteúdo destas 

entrevistas, mas o fato de um registro com os personagens da partida ter sido feito.  É a 
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chamada Entrevista-rito, de acordo com o conceito de Cremilda Medina, apresentando 

no capítulo Entrevistas.  

A reportagem de campo, então, não passaria de um elemento que faz parte do 

cânone do futebol, assim como o sermão faz parte da missa. Como o futebol é um 

esporte repleto de rituais, pode-se dizer que este tipo de entrevista seja essencial 

apenas para aqueles que cultuam os ritos futebolísticos.  

Talvez em decorrência disso, a reportagem de campo vem perdendo espaço 

nos últimos tempos. Ela não é permitida para as rádios na cobertura de torneios 

internacionais, como a Taça Libertadores da América e a Copa do Mundo. Mesmo em 

termos nacionais, o acesso dos repórteres aos jogadores já não é o mesmo de 

antigamente. No Campeonato Brasileiro deste ano, os jornalistas de rádio só podem 

fazer entrevistas nas laterais do campo, não podendo entrar em campo mais. A 

entrevista dentro de campo passa a ser um privilégio das poucas emissoras de televisão 

que detêm os direitos de transmissão das partidas de futebol.  

Outro fator que contribui para o desgaste da reportagem de campo é a 

valorização das entrevistas coletivas a partir do momento em que os clubes passam a 

profissionalizar as suas assessorias de imprensa. Muitos representantes dos clubes, 

especialmente os treinadores, passaram a falar exclusivamente após os jogos. Verifica-

se a valorização da chamada entrevista institucional — com regras determinadas, feita 

com os jogadores escolhidos pelo clube e em que um painel com a logomarca dos 

patrocinadores passa a ser mais importante do que o próprio conteúdo das perguntas. 

Esta seleção de entrevistados acaba por restringir o trabalho jornalístico dos repórteres, 

que ficam impossibilitados de escolher quais personagens desejam ouvir e de 

apresentarem entrevistas diferentes de outras rádios, uma vez que todo mundo passa a 

ter acesso a apenas um grupo seleto de profissionais.  

É provável, então, que cada vez mais a reportagem de campo seja esvaziada 

de conteúdo jornalístico. Restando a ela o papel de mais um rito do futebol.  
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COMENTÁRIOS FINAIS 
 
A entrevista durante as partidas de futebol é um dos momentos mais 

marcantes das transmissões esportivas de rádio. Muitas frases ditas por jogadores no 

calor da partida entraram para a história e para o folclore do futebol brasileiro. Este 

trabalho teve o objetivo de, a partir da análise da gravação das entrevistas que 

aconteceram durante a transmissão dos dez jogos da primeira rodada do Campeonato 

Brasileiro de 2009, tentar verificar o grau de informatividade das perguntas e repostas 

e qual o papel delas no espetáculo esportivo.  

De acordo com o conceito de Barbeiro e Rangel apresentado no capítulo 

Jornalismo Esportivo, as entrevistas realizadas durante o trabalho de reportagem de 

campo seriam meramente uma formalidade, uma vez que contariam com perguntas e 

respostas viciadas. O mesmo conceito é abordado por Cremilda Medina, no capítulo 

Entrevistas, que exemplifica o termo Entrevista-rito com as declarações dos jogadores 

captadas durante as partidas. Segundo essa corrente de pensamento, o objetivo desse 

tipo de entrevista é apenas registrar uma declaração, sendo o seu conteúdo um fator 

menos relevante em relação a entrevistas concedidas em outras ocasiões.  

Durante a análise das entrevistas, foi verificado que 31,45% do total consistia 

em registros classificados como indiretos, aqueles em que não é transmitida a pergunta 

e a resposta do personagem não é apresentada ao ouvinte em sua íntegra, o que 

denotaria falta de informatividade.  

Analisando as entrevistas de acordo com o momento das partidas em que 

foram realizadas, verificou-se que elas poderiam ser agrupadas em padrões de assuntos 

semelhantes e que se repetiam nas diferentes partidas. Além disso, foram verificadas 

repetições de perguntas e respostas, mesmo que as histórias das partidas anteriores e 

posteriores à realização dos jogos fossem diferentes. Este fato denota que há sim 

clichês sendo repetidos por parte de entrevistadores e entrevistados nas reportagens de 

campo. 

Outro ponto verificado no estudo é a existência de um padrão no trabalho de 

reportagem das emissoras analisadas, mesmo elas sendo de praças diferentes e tendo 

grandes diferenças em termos de estrutura. Excetuando uma rádio, a 730 de Goiânia 

que transmitiu Goiás e Náutico, todas apresentaram o trabalho de reportagem de 

campo em mais de um momento da partida. Excetuando a rádio CBN do Rio de 
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Janeiro, que transmitiu Fluminense e São Paulo, todas as rádios contaram com, no 

mínimo, dois repórteres fazendo o trabalho de reportagem de campo, que se 

alternavam rapidamente na realização das entrevistas.  

É importante salientar que este trabalho não teve o objetivo de chegar a uma 

conclusão definitiva sobre as entrevistas jornalísticas realizadas durante as partidas de 

futebol, mas fazer uma pesquisa prospectiva sobre o grau de informatividade deste tipo 

de entrevista e apresentar elementos que podem relacioná-la a um ritual. O estudo não 

nega a existência de informatividade na reportagem de campo, mas salienta o elevado 

número de entrevistas, perguntas e repostas, que é feito com o mero intuito de captar 

declarações dos jogadores e técnicos, nas quais o conteúdo abordado não é o principal 

objetivo do trabalho jornalístico.  

Após ser verificado que muitas das entrevistas não conseguem informar o 

ouvinte sobre um assunto específico do jogo, é possível relacionar o trabalho de 

reportagem de campo com a abordagem ritualística do futebol proposta no capítulo 

Futebol e Sociedade, a partir de conceitos de Hilário Franco Júnior e Michel 

Maffesoli.  Nesta parte, foram apresentadas referências que atribuem ao futebol um 

conjunto de ritos, símbolos e ícones e que podem levar ao pensamento de que o 

esporte é uma espécie de religião moderna para muitos de seus fanáticos torcedores. A 

entrevista realizada durante as partidas seria mais um elemento do ritual do futebol. 

Por fim, se não é possível apresentar como definitivo o conceito de que a 

entrevista esportiva é uma prática ritualística, é possível verificar características que 

levam à conclusão de que ela faria parte de um cânone do futebol. A entrevista 

realizada durante as partidas assume um papel essencial por fazer parte do conjunto de 

símbolos e ícones que permeiam o espetáculo futebol. 
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ANEXO A: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 

Anexo A1: ATLÉTICO PR X VITÓRIA – RÁDIO BANDA B – CURITIBA 

 

Pré-jogo: 

A rádio não realizou nenhuma entrevista de campo antes do início da partida.  

 

Intervalo – Atlético-PR 0 x 1 Vitória  

Repórter: Ouvindo aqui o Gallato. A questão do Apodi estar jogando como atacante, tá 

confundindo um pouco a marcação ali? 

Gallato (Atlético-PR): Não, a gente sabia que ele vinha, que apoiava bastante. Mas no 

intervalo a gente vai corrigir isso. 

Repórter: Falou o Galatto. 

Repórter: Lateral-direito Raul do Atlético PR. O que tá faltando para o time chegar até 

o gol do Vitória e empatar? 

Raul (Atlético-PR): A gente tá trabalhando pouco a bola. Vamos ver se a gente 

consegue arrumar agora pro segundo tempo, tocar mais a bola e chegar o gol.  

Repórter: Ouvindo aqui o Apodi do Vitória: 

Apodi (Vitória): Jogar um pouquinho mais a frente, ajudando na marcação do meio, 

para que a equipe deles não entre pelo meio, e tentando puxar os contra-ataques.  

Repórter: Vai falar aqui o zagueiro Gustavo, falando dessa derrota parcial, até agora 1 

a 0 para a equipe do Vitória aqui na Arena, vamos ouvir. 

Gustavo (Atlético-PR): Não, não acho que faltou força de vontade de maneira 

nenhuma. Acho que a gente entrou com a mesma postura e o mesmo pensamento dos 

outros jogos que a gente fez. E houve que a postura que o Vitória tá adotando em 

campo tá dificultando o nosso trabalho. A gente sabe que é um campeonato muito mais 

difícil do que o que a gente tava jogando agora no primeiro semestre. Então a gente 

tem que caprichar um pouquinho, situação de bola parada para tentar fazer o gol. Não 
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podemos tomar esses gols de bola parada e achar uma maneira de furar esse bloqueio 

que o Vitória tá fazendo.  

Repórter: Ouvindo aqui o Neto Baiano, atacante do Vitória.  

Neto Baiano (Vitória): (...) Graças a Deus, me destaquei jogando o Campeonato 

Baiano e a Copa do Brasil, espero agora fazer um golzinho para alegrar a torcida do 

Vitória.  

Repórter: Tá aí o Neto Baiano.  

Repórter: Vamos ouvir agora o autor do gol. 

Wallace (Vitória): ...a gente vem treinando isso, mas agora é procurar melhorar para o 

segundo tempo. 

Repórter: Wallace, muito oportunismo ali na marcação do gol? 

W: A gente tem treinado para isso. 

 

Volta para o segundo tempo: 

Não foram realizadas entrevistas de campo.  

 

Final do jogo: Atlético-PR 0 x 2 Vitória 

Repórter: Vamos ouvir o Wallace aqui. 

Wallace (Vitória): (...) e para quarta-feira, nos dá moral para enfrentar o Vasco. 

Repórter: Wallace falando dessa vitória na estréia, 2 a 0.  

W: (...) o time tá trabalhando, procurando dar essa regularidade que é o mais 

importante. A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe muito forte, 

pressionou do início ao fim, mas a gente soube agüentar a pressão e agora é pensar no 

Vasco.  

Repórter: Tá aí o Wallace, jogador do Vitória. 

Repórter: Por aqui o Marcinho falando desse jogo. Marcinho, na verdade faltou 

alguém ali no meio para participar de uma tabela. Tinha hora que você estava com a 

bola, chamava o jogo e não aparecia ninguém. 
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Marcinho (Atlético-PR): Primeiro tempo desgastado para gente, se movimentando. 

Segundo tempo também. A bola passando na frente, a bola não entrando. A gente teve 

algumas oportunidades, não fazendo gols. Às vezes a gente precisa jogar um pouco 

mais curto, tocar um pouco a bola, fazer as coisas acontecerem, para que a gente 

melhore. Nós sabíamos antes de começar o jogo que o Vitória, independente se tivesse 

ganhando ou não, eles iam ficar atrás da linha da bola. Quando você toma o primeiro 

gol, eles acharam o primeiro gol, a nossa equipe tem que ir para frente, tem que se 

movimentar, tem que jogar, tem que dar um algo a mais, tem que correr. Nós 

buscamos. Temos que sempre fazer as nossas oportunidades. Contra o Corinthians foi 

dessa maneira, nós tivemos e não fizemos. Hoje nós tivemos também, a bola passando 

ali na frente. Todo mundo quer fazer, mas Campeonato Brasileiro a gente não pode 

vacilar. 

Repórter: Falou o Marcinho na Banda B. 

Repórter: Carpeggiani tá falando aqui. 

Carpegiani (Vitória):  (...) E entrou muito bem o Leandro Domingos, realmente é um 

belo jogador. Tem que descobrir um lugar (...trecho inaudível) 

Repórter: Dois a zero na estréia contra um adversário que é difícil ser batido em casa, 

Carpegiani? 

C: É, sempre tem o início. Acho que iniciamos bem. O importante foi vencer. 

Colhemos uma bela vitória, o Atlético valorizou muito a nossa vitória. O importante é 

que o Atlético explora muito o fator local. Nós soubemos suportar isso e tivemos a 

felicidade de fazer os gols.  

Repórter: Tá aí o Carpeggiani.  

Wallyson (Atlético-PR): (...) time deles veio muito atrás. Nós tivemos paciência para 

toca bola. Teve chances, mas não matou. Mas é assim, futebol é assim. Tem que 

descansa aí para enfrentar o segundo adversário, acho que é São Paulo. Começo agora. 

O campeonato é um campeonato longo, muito difícil. Mas o nosso time sabe joga e 

tem que esperar e descansar para domingo. 

Repórter: Hoje não foi uma de suas tardes mais inspiradas, Wallyson? 

W: Não, sem dúvida. Não fui feliz mais uma vez. Mas tem que ter paciência, trabalhar 

mais forte ainda para quando aparecer as chances tentar fazer. Ajudar a equipe com as 
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vitórias. Infelizmente não foi nosso dia mais uma vez. Mas a torcida tá de parabéns, 

porque é parceira... 

Repórter: Ouvindo aqui o Róbson, jogador da equipe do Vitória. 

Róbson (Vitória): (...) Me chamavam de Robinho. A própria comissão, a própria 

diretoria até, achou melhor chamar de Róbson para não ficar uma comparação um 

pouco com o Robinho. Mas para mim não tem diferença, Róbson ou Robinho tá de 

bom tamanho. 

Repórter: Róbson, o Atlético não teve espaço no jogo de hoje e o Vitória começa com 

uma bela Vitória fora de casa.  

Róbson: É, a gente veio sabendo das dificuldades que é enfrentar o Atlético aqui, 

dentro da Arena. Time forte, mostrou qualidade. Mas suportou bem a pressão aqui e 

fomos felizes na frente, fazer dois gols e sair daqui com uma vitória, que é importante 

para começar bem. Agora é pensar quarta-feira no Vasco, que é outra competição 

diferente. 

Repórter: aí o Róbson. 
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Anexo A2: GOIÁS X NÁUTICO – RÁDIO 730 — GOIÂNIA 

 

Pré-jogo: 

(...) 

Adriano Magrão (Náutico): (...) a gente perdeu o título para o Sport lá no Campeonato 

Pernambucano, mas o Sport tem três anos que já joga junto. O Náutico foi montado 

agora no início do ano. A gente perdeu o primeiro turno para eles e no segundo turno 

eles jogavam pelo empate e empatou, jogando de igual para igual. O Inter é uma 

grande equipe todo mundo tá vendo aí. Agora a gente tem que botar a cabeça no 

Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. 

Repórter: Dá para buscar uma Libertadores, é o objetivo de vocês? 

AM: A gente que na realidade a nossa equipe vai estar disputando para permanecer na 

Primeira. Aí, se deus quiser, durante a competição a gente vai vendo se dá para buscar 

uma Libertadores. 

Repórter: Complica o fato de já ser o terceiro treinador em 5 meses? 

AM: Sem dúvida. Se é um treinador que já ta ali, que conhece o grupo, que monta o 

time direitinho acaba ficando mais fácil. Mas se é essa a situação que estamos 

enfrentando, de um treinador que chegou agora, temos que se abraçar com ele e sair 

dessa situação de troca de treinador, chego um, chega outro, não pode ficar trocando 

de treinador direto.  

(...) 

Valdemar Lemos (Náutico): (...) É sempre muito importante, os jogadores estão 

conscientes disso, e toda nossa vontade, todo empenho, vai ser colocado dentro do 

campo. 

Repórter: Existe alguma fórmula para vencer o Goiás no Serra Dourada, Valdemar? 

VL: Jogar futebol. O nosso desporto é o futebol. Então nós temos que jogá-lo com 

bastante qualidade, toda atenção que é preciso ter com a equipe do Goiás, respeitar 

demais o adversário, que respeitando o adversário é o melhor caminho que nós temos 

para chegar a um bom resultado sempre. 
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Repórter: Serve de lição o que aconteceu com o Náutico nos dois últimos anos, onde o 

clube lutou para não ser rebaixado, Valdemar? 

VL: Não pensar nos dois últimos anos, antes de tudo. E depois também isso aí, há dois 

anos atrás a gente não pensava no final do campeonato, nós estamos somente 

começando um campeonato.  

Repórter: Deu para trabalhar alguma coisa em relação ao campeonato estadual, quando 

o Náutico perdeu pro Sport, para esse início de Campeonato Brasileiro?  

VL: Eu não tive todo esse tempo para trabalhar no campeonato estadual e nós estamos 

com um mês de trabalho agora. Vários treinadores de várias equipes estão trabalhando 

já há ano ou dois anos junto. Nós estamos começando um trabalho. Então o que a 

gente tem preparado é em relação há um mês, e eu não tive todo esse tempo para 

trabalhar no campeonato estadual.  

Repórter: Valdemar, você tá tendo alguma dificuldade nesse início de Brasileiro, por 

exemplo, ter que improvisar o Asprilla, que é zagueiro, na lateral-esquerda? 

VL: Não, nós estamos trabalhando conforme as possibilidades da gente. Tem sido 

assim até agora, trabalhar dentro das possibilidades, ver quem está melhor no 

momento para tá dentro do campo.  

 

No intervalo e no final do jogo não foram feitas entrevistas. A rádio contou com uma 

equipe de repórteres no campo que trazia informações das equipes, mas não realizou 

entrevistas durante estas ocasiões.  
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Anexo A3: SANTO ANDRÉ X BOTAFOGO – RÁDIO ABC – SANTO ANDRÉ 

 

Pré-jogo: 

Repórter: Pois é, Sando André definido, escalado. Neneca é o goleiro, o 2 é ele, 

Cicinho. Manda um abraço para galera Cicinho. Cicinho, tudo positivo para esse jogo? 

Cicinho: Não, tudo tranqüilo. Nosso time tá bem treinado. Tamo bem entrosado, agora 

é só começar bem dentro de casa, o mando é nosso e a gente tem que mandar aqui 

dentro de casa.  

Repórter (Santo André): Tá certo.  

 

Intervalo: Santo André 1 x 0 Botafogo 

Repórter: Tá legal, saindo a rapaziada do Santo André. Marcel, pressão total nesse 

primeiro tempo, que belo início hein? 

Marcel (Santo André): Verdade, conseguimos sair na frente, tamo com volume de jogo 

(...) 

O restante das entrevistas da saída para o intervalo não foi gravado por problemas 

técnicos. 

 

Volta para o Intervalo: 

Apenas comentário 

 

Final de jogo: Santo André 1 x 1 Botafogo 

Repórter: Ricardo Conceição saindo por aqui. Calma, calma meu amigo. Na violência 

não. Paz no estádio, violência não. Ricardo Conceição, como você pode avaliar esse 1 

a 1 aí? 

Ricardo Conceição (Santo André): Ah, acho que perdemos uma grande oportunidade 

de fazer 3 pontos. Eu acho que nós fizemos um grande primeiro tempo, segundo tempo 

eles vieram para cima. Mas nós temos que ter atenção porque lances de detalhe é que 

faz diferença. E eu acho que nós tivemos várias oportunidades para matar o jogo e não 
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conseguimos. Eu acho que no Campeonato Brasileiro nós temos que aproveitar melhor 

as chances.  

Repórter: É errado dizer que no primeiro tempo teve muita velocidade, enfim, faltou 

essa caixa no segundo tempo ou era para cadenciar mesmo? 

RC: Não, não, é normal, não dá para você jogar 90 minutos com a mesma intensidade. 

Primeiro tempo nós planejou de sair na frente e no segundo tempo sair no contra-

ataque. Nós tivemos oportunidades, mas não encaixamos.  

Repórter: Tá, muito obrigado, tá certo, a saída aí do jogador do Ricardo Conceição.  

Repórter: Junior Dutra por aqui. Junior,vai pro antidoping? 

Júnior Dutra (Santo André): Não sei, não sei não.  

Repórter: Ele que ficou na suplência da equipe do Ramalhão nesse estréia.  

Repórter: Neneca, avaliando essa estréia do Ramalhão. Primeiro tempo legal, ótimo, e 

o segundo tempo esperou o Botafogo, Cicinho acabou sendo expulso. 

Neneca (Santo André):  É, acho que foi legal, a estréia. Acho que tivemos um primeiro 

tempo bom, onde nós imprimimos um ritmo forte e acabamos fazendo o gol. 

Poderíamos ter feito 2 a 0, como 3 a 0. Só que infelizmente no segundo tempo nós não 

conseguimos manter o mesmo ritmo, acabamos esperando um pouco o Botafogo. Aí 

na sequência a expulsão do Cicinho, aí dificultou mais. No Campeonato Brasileiro, no 

nível que é, você jogar com um jogador a menos mais de 10 minutos fica bem 

complicado. E a gente acabou tomando um gol numa bobeira ali, num vacilo, num 

descuido ali. Mas foi legal, acho gente tem que procurar acertar os erro e evitar até 

mesmo essas expulsões, para que a gente não corra os mesmos riscos que corremos 

agora.  

Repórter: Sentiu o clima desse início de Brasileirão, vai ser realmente duro não é? 

N: Com certeza né. Acho que o Brasileirão é o melhor campeonato, então o nível é 

muito alto, nível altíssimo. Faz com que você tenha que se preparar melhor, tenha que 

se cuidar bem. E ter atenção, se concentrar bem nos jogos para que você possa jogar de 

igual com todas as equipes.  

Repórter: Tá aí, muito obrigado, o Anderson Neneca saindo por aqui também. Sérgio, 

gostou da estréia, sim ou não? 
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Sérgio Guedes (Santo André): Poderíamos ter vencido. Perdemos um jogador e não 

conseguimos administrar. O Botafogo foi incisivo, variou muito as jogadas e isso nós 

tivemos dificuldade. Num dos cruzamentos eles fizeram o gol. Mas tivemos chances e 

aí fiquei sabendo que o gol foi legal. Mas é de se lamentar bastante, um prejuízo muito 

grande, incalculável para uma competição importante como essa.  

R: Muito obrigado, já já a gente fala mais com o Sérgio Guedes no vestiário principal 

do Bruno José Daniel.  
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Anexo A4: SPORT X BARUERI – RÁDIO CLUBE — RECIFE 

 

Pré-jogo: 

Repórter: Vamos aqui conversar com o Leanderson, ele que conhece muito bem aqui. 

O que que o técnico Estevam Soares pediu para vocês, especialmente para você que 

conhece aqui? 

Leanderson (Barueri): É, com certeza, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. O Sport 

vem numa campanha muito boa, Libertadores, nos outros campeonatos que disputa. 

Nossa equipe tá preparada, fez um grande Paulista. A gente espera manter o que fez no 

Paulista. Muita atenção, a gente que vai ser os primeiros minutos muito intensos do 

Sport. Mas no decorrer da partida a nossa equipe vai entrar com muito tranqüilidade e 

esperamos fazer um grande jogo. 

Repórter: Como vai ser, o Barueri vai para cima do Sport? Vai aguardar mais? 

L: Não, com certeza, vamo para cima, é o nosso jogo. Nós temos três atacantes, é o 

jeito que joga a nossa equipe. Temos qualidade para jogar aqui. A gente sabe que os 

primeiros minutos vai ser uma questão do Sport, até porque eu conheço aqui. Mas 

depois, no decorrer da partida que a gente segurar isso aí.Quem tiver melhor vai 

ganhar a partida. 

Repórter: Você esteve aqui no Sport em que ano? 

L: 2005. Eu sai em 2006, meados fevereiro de 2006. 

Repórter: Tá no Barueri desde? 

L: To desde o ano passado. Disputei o campeonato Paulista, subimos para série A e to 

aí faz um ano e meio.  

Repórter: Tá aí o volante Leanderson. 

Repórter: Tá aí o trio de arbitragem. A gente chega aqui ao lado do Francisco Assis 

Almeida Filho, que já apitou há 16 dias atrás comandou a partida entre Náutico e 

Criciúma, nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Como é que é estar pela 

segunda vez na capital pernambucana e boa noite. 

Francisco Filho: Para gente é gostoso estar em Recife. Um belo palco, belo espetáculo 

aqui em Recife, futebol de primeira divisão. A gente espera sempre repetir as boas 
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atuações. A comissão nacional tá investindo muito em árbitros novos, então não pode 

reclamar. (...) Com certeza esse grupo que tá chegando já mostrou trabalho.  

Repórter: Francisco, você que estréia aí no Brasileirão. 

F: É, mas já é o meu terceiro ano de série A. Apitei 2007 um jogo, 2008 apitei três 

jogos, sendo um apitei Palmeiras e Sport, lá em São Paulo, o meu último jogo de série 

A. E estreando no ano de 2009, espero que seja com o pé direito.  

Repórter: Ok, bom trabalho. 

Repórter: Conversar aqui com o Thiago Humberto, ele que vai jogar como homem de 

ligação, mas também você joga como atacante, não é? 

Thiago Humberto (Barueri): Com certeza, o professor da liberdade para mim. Eu vou 

jogar no meio-campo para chegar na frente também de surpresa e fazer o gol.  

Repórter: Em certos momentos o Barueri vai jogar com três atacantes ou você vai 

jogar mais recuado? 

TH: Não, eu vou jogar mais no meio mesmo.  

Repórter: Tá aí o Thiago Humberto, camisa número 10 do Barueri. E vamos ouvir aqui 

o artilheiro do campeonato Paulista, o artilheiro do time, o Pedrão camisa número 9, 

falando aqui na Clube de Pernambuco. 

Pedrão (Barueri): (...) olha, eu tenho contrato. Se chegar uma proposta oficial pro 

Barueri, vamo sentar e estudar. 

Repórter: (...trecho inaudível) contatou você? 

P: Não, o ano passado sim e esse ano teve alguma especulação, mas nada real.  

Repórter: Quanto tempo você tá lá e quantos gols você fez mesmo? 

P: Eu fiz 175 jogos e fiz 121 gols. E vai fazer cinco anos, agora em outubro.  

Repórter: Cinco anos em um clube. E a multa rescisória, lembra mais ou menos quanto 

que é? 

P: Ah, eu não sei praticamente. Porque isso aí é de clube para clube. Eu não tenho 

empresário, então acerta comigo e depois com o clube, o Barueri. 

Repórter: Tá aí o Pedrão.  
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Repórter: Vamos conversar aqui com o lateral-direito Marcos Pimentel. Tá aqui 

fazendo aquecimento, esperando a equipe do Sport. O que você espera da partida de 

hoje, a estréia do Campeonato Brasileiro da série A? 

Marcos Pimentel (Barueri): Espero que a gente possa fazer uma boa estréia aí né. É o 

início do trabalho da séria A aí, então eu acho que a gente possa fazer um trabalho 

bom dentro dessa partida e sair daqui com o resultado positivo, que é importante.  

Repórter: Já jogou série A? 

MP: Não, essa é estréia, primeira vez. E esperamos que a gente possa aí tá sendo 

coroado nessa noite aí e sair daqui com o resultado com o resultado positivo.  

Repórter: Tá aí o lateral-direito Marcos Pimentel, camisa número 2.  

Sport entra em campo. 

Repórter: Vamos aqui tentar conversar com mais um jogador do Grêmio Barueri, que 

está no aquecimento. Um dos três volantes, camisa número 5. A gente sabe que o 

Thiago é o meio de armação, mas algum dos volantes chega junto com o Thiago na 

armação ou só ficam na marcação? 

Ralf (Barueri): Não, a gente também vai procurar chegar naquela faixa ali do ataque, 

principalmente com o passar do tempo. Esperamos fazer um bom jogo e conseguir a 

vitória.  

Repórter: O que que o Estêvão pediu para vocês? 

Ralf: Ah, pediu muita atenção, que o Sport inteiro ou não a gente tem que respeitar a 

equipe do Sport. Mas claro que a gente vai em busca da vitória, mas sempre 

respeitando.  

Repórter: Tá aí o camisa número 5, Ralf. 

Repórter: O Sport está no gramado, mas eu falo primeiro com o homenageado da 

noite. A Torcida Jovem colocou o rosto de Nelsinho numa bandeira bonita. Fica do 

lado esquerdo, cabine de imprensa, homenagem especial ao Nelsinho. Boa sorte e bom 

jogo. 

Nelsinho (Sport): Obrigado. Eu agradeço a homenagem da Torcida Jovem. Muito 

obrigado mesmo. É um grande orgulho para mim isso aí.  
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Repórter: Você falou em três palitos. O assunto hoje é Barueri, mas só para dar uma 

adiantada, terça-feira ou quarta muda alguma coisa? Eu queria que você falasse aquilo 

que você falou para mim no vestiário.  

N: Não, isso foi uma brincadeira que eu fiz. Normalmente a gente tá acostumado a 

jogar palito Então, o que vier é três palitos. Ou terça ou quarta, nós estamos 

preparados, entendeu? É isso que eu quis dizer. 

Repórter: Valeu, obrigado ao homenageado da noite, Nelsinho Batista. 

Repórter: Vamos conversar com o Márcio Careca, que também foi tentado contratar 

pelo Sport Clube do Recife. Ano passado o Sport tentou contratar esse atleta, mas aí 

não conseguiu. O que foi que pegou, o Márcio? 

Márcio Careca (Barueri): Não, eu não sei o que aconteceu, mas para mim já é passado. 

Fico feliz pelo Sport ter se interessado. Só quero continuar o meu trabalho no Barueri e 

que as equipes possam ver o meu trabalhar e se interessar. Acho que futebol é isso. 

Futebol brasileiro tem muito jogador de qualidade e qualificado e acho que uma 

posição que tá muito carente hoje são as laterais, na lateral-esquerda e lateral-direita. 

Então, quando um jogador se destaca nessa posição a procura é grande. Então eu fico 

feliz, só tenho que agradecer a Deus pelo Sport ter se interessado, mas de repente eu 

não sei te dizer qual foi a situação que não deu certo. Mas eu agora eu to feliz aqui 

também, continuar mais uma temporada aqui no Barueri. Mas espero trabalhar para 

que eu possa conquistar objetivos maiores e quem sabe clubes maiores também. 

Porque o Barueri tem me dado total condição. 

Repórter: Tá aí o lateral-esquerdo Márcio Careca. 

Repórter: Por aqui o Paulo Baier, camisa número 10.  

Paulo Baier (Sport): Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir um 

grande resultado.  

Repórter: Paulo, apesar das críticas que você pudesse receber da torcida e da imprensa, 

o Nelsinho confirma você e dá a você essa responsabilidade de mais um jogo. Como é 

que você avalia? 

PB: Não, legal, sem problema nenhum. A gente tá procurando fazer sempre o melhor.  

Repórter: Valeu. Sozinho de novo meio-campo, tá faltando aquele companheiro, 

Paulo? 
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PB: Às vezes a entrada de alguém sempre é importante. Mas, tá legal, aquilo o 

Nelsinho escalar a gente tem que procurar sempre fazer o melhor.  

Repórter: Valeu, camisa número 10, Paulo Baier. Olha, infelizmente rádio não tem 

imagem, se não seria televisão, mas o olhar que o Baier me desferiu, doeu André 

Santos.  

Repórter: Vou conversar com o camisa número 4, Leandro Cástan. Saber dele se o 

Estevam Soares mandou fazer uma marcação especial em cima de alguém ou vai ser 

marcação por zona mesmo? 

Leandro Cástan (Barueri): É, vamos marcar por zona, mas sabemos que eles têm 

muitos jogadores de qualidade, principalmente o Paulo Baier, que é um grande 

jogador, tem que ter uma atenção especial com ele.  

Repórter: Tá aí o camisa número 4, Leandro Castan, atenção especial no Paulo Baier.  

Repórter: Guto, camisa 9. 

Guto (Sport): (...) para que a bola possa entrar.  

Repórter: Pro time do Sport você tem nova oportunidade ao lado do Vandinho. (...) 

posicionamento? 

G: É, é uma referência ali, eu e ele, vamos revezar ali na frente. Esperamos manter o 

bom entrosamento.  

Repórter: Boa sorte, Guto.  

 

Saída para o intervalo: Sport 1 x 0 Barueri 

Repórter: Reportagem Clube no gramado da Ilha do Retiro. Guto, como você avalia 

esse primeiro tempo? 

Guto (Sport): Bem, está um jogo bem disputado. Tá tendo chance dos dois lados, só 

que tivemos mais chances. Esperamos no segundo tempo agora melhor e a vontade é 

fazer mais gols.  

Repórter: Falou o Guto, camisa número 9. 

Repórter: Vamos falar com o Thiago Humberto, ele que incomodou ali. Você recebeu 

o recado (...trecho inaudível...) ali do César Lucena, ali na marcação? 
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Thiago Humberto (Barueri): Certeza, o jogo no primeiro tempo foi bom. Nós tivemos 

uma desatenção na marcação (...trecho inaudível...) esperamos voltar para o segundo 

tempo com a mesma atenção.  

Repórter: Tá aí o Thiago Humberto. 

Repórter: Por aqui o Sandro, entrou comendo a bola garoto. Você entrou e foi até a 

frente fazer a marcação na saída de bola. Será que faltou isso um pouco mais para o 

Sport, marcar na frente e botar pressão no campo do adversário? 

Sandro Goiano (Sport): Olha, a gente sabe que tem uma equipe jogando bem, de muita 

qualidade. Eles têm uma jogada forte pelo lado esquerdo, mas a gente tem que 

começar uma marcação certa desde a frente. 

Repórter: Valeu, Sandro Goiano vai passando direto. 

Repórter: Ouvindo aqui o atacante Pedrão falando na Clube de Pernambuco sobre esse 

primeiro tempo, se a bola tá chegando ou não. 

Pedrão (Barueri): (...) é importante né, eu tive duas. Não fui feliz ali, mas vamos tentar 

criar mais, que tá criando pouco, criamo pouco pra um time que quer pelo menos 

empatar o jogo.  

Repórter: Tá faltando criação. 

P: Por aqui o Dr. Vasconcellos, vai falar sobre a situação do Daniel Paulista.  

Dr. Vasconcellos (Sport): A princípio ele teve só um incômodo na região da coxa. 

Também a princípio ele não preocupa, mas a gente vai aguardar até amanhã para fazer 

uma reavaliação.  

Repórter: Tratamento é só 24 horas depois,não é? 

M: É, exatamente. Faz um tratamento inicialmente com gelo e a gente espera 24 horas 

para decidir melhor. 

Repórter: O Igor é o último jogador a passar aqui, deixa eu tentar falar com ele, deixa 

eu ouvir o que tem para falar o camisa número 3. 

Igor (Sport): Fui tentar ajudar. Mas é um jogo difícil. A nossa equipe tá querendo se 

poupar, não pode. A gente já conversou sobre isso, tem que esquecer o Palmeiras. O 

Palmeiras é só terça-feira. A gente tem que viver o jogo hoje. A gente começou bem, 

tocando bem a bola, indo para frente, tocando, sem ficar fazendo uma ligação direta. 
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Depois que fizemos o gol, nós paramos. E isso fica difícil, porque a equipe do Barueri 

tem qualidade, é uma equipe boa e tá gostando do jogo. No momento que a gente 

marcar na frente e começar a roubar a bola perto do gol deles, o segundo gol vai sair 

naturalmente. Agora tem que jogar, esquecer o Palmeiras.  

Repórter: Falou Igor, camisa número 3, pedindo mais concentração. Todos os 

jogadores do Sport já passaram por aqui. 

Repórter: Ouvindo o último jogador do Barueri, o Fernandinho, que tá dando uma 

canseira danada nos marcadores do Sport. O que tá faltando pro Barueri? 

Fernandinho (Barueri): Eu acho que na finalização, eu e o Pedrão mesmo, a gente teve 

chance e não aproveitou melhor. Acho que o passo final, que é a bola na rede, é o que 

tá faltando. 

Repórter: Tá aí, tá faltando o passo final, a bola na rede, segundo o Fernandinho. 

 

Volta para o segundo tempo: 

Repórter: Por aqui o técnico do Barueri, Estevam Soares. Estevam, mesma formação 

que entrou no primeiro tempo? 

Estevam Soares (Barueri): É, a mesma formação. Só pedi atenção nessa bola aérea. 

Minha defesa é alta, jogadores de qualidade, não podemos fazer o primeiro tempo que 

fez, de marcação, e tomar dois gols.  

 

Final de jogo: Sport 1 x 1 Barueri 

Repórter: Por aqui, Durval. 

Durval (Sport): (...) uma falha nossa, espero que a gente possa não repetir mais esse 

tipo de erro. 

Repórter: Placar foi justo? 

D: (...resposta inaudível...) 

Repórter: Valeu, palavra do capitão camisa número 4. 

Repórter: Márcio Careca, saindo por aqui, e o placar, resultado desse jogo? 
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Márcio Careca (Barueri): (...) A gente sabia que ia ser difícil. A gente sabia da jogada 

forte, que é a bola aérea. Mas nossa equipe não desiste nunca, não desanimou nunca. 

Acho que a gente tem muito o que melhorar, é só o início do campeonato. Mas acho 

que a nossa equipe tem que sair com a cabeça em pé, porque foi guerreira contra uma 

equipe que em plenas condições de passar para a próxima fase da Libertadores diante 

do Palmeiras. E eles foram bem, se dedicaram, se esforçaram, mas o Barueri hoje 

mostrou que é forte, porque conquistou o acesso no ano passado. Sabemos que é só o 

começo, temos que melhorar muito, mas valeu pela luta e pela guerra de todo mundo. 

Repórter: Tá aí o Márcio Careca, não foi justo o placar. 

Repórter: Depois do discurso do Márcio Careca, agora o Fumagalli no Sport.  

Fumagalli (Sport): (...) a equipe do Barueri conseguiu neutralizar bem os nossos 

pontos fortes e a gente não conseguiu sair da marcação para conseguir a vitória.  

Repórter: Sem desmerecer o adversário, Fumagalli, (...trecho inaudível...) será que foi 

o esquema ou algum outro problema? 

F: A gente não conseguiu sair da marcação do Barueri. O gol ali também, foi um 

pouco de sorte da equipe dele (...trecho inaudível...) 

Repórter: Falou portanto o Fumagalli. O detalhe é que o César Lucena passou por aqui 

e a torcida rimava o final do verso com o U,o Fumagalli também foi xingado.  

Repórter: Conversando aqui com técnico Estevam Soares. O resultado, objetivo 

alcançado? 

Estevam Soares (Barueri): Não, o objetivo era, sem dúvida nenhuma, a vitória. 

Poderíamos ter ganho, até porque o primeiro tempo eu acho que foi igual e no segundo 

tempo fomos melhores. Mas faltou esse detalhe final do último passe. (...trecho 

inaudível...) mas, de qualquer forma, acho que esse ponto conquistado aqui valeu o 

resultado.  

Repórter: Tá aí o Estevam Soares.  

Repórter: Por aqui a gente chega no atacante Pedrão, do Barueri. 

Repórter: Thiago, licença, aqui tem o Magrão.  
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Magrão (Sport): (...) pelo que a equipe vinha jogando, principalmente na Libertadores, 

acho que é até normal isso. Mas agora é guardar as energias aí para terça-feira, que é 

um jogo decisivo.  

Repórter: Magrão, na hora que a bola bateu trave, eu tava do lado eu vi, você pensou 

que a bola tinha saído? 

M: Na hora que bateu na trave ali, eu comecei a reclamar, não vi que a bola voltou 

para campo e entrou. 

Repórter: O resultado de hoje pode ter alguma interferência positiva ou negativa no 

jogo da próxima terça-feira? 

M: Não, a gente tava muito focado nesse jogo, não conseguimos os três pontos, agora 

é pensar exclusivamente no Palmeiras, um jogo difícil que tem por aí e tenho certeza 

que a equipe vai entrar com outro espírito.  

Repórter: Falou, portanto, o Magrão, goleiro do Sport Club do Recife. Jogadores do 

Sport todos já desceram.  

Repórter: A gente chega aqui perto do Pedrão. Pedrão, aquele gol ali que você teve 

uma boa oportunidade no primeiro tempo, além do gol que você fez, o que houve? 

Pedrão (Barueri): Não, o Fernandinho cruzou uma bola ali, na hora que eu fui bater 

para fazer o gol ele quicou; Eu errei, fui infeliz nela, apesar que o gramado tá um ruim 

ali, dentro da grande área, e é muito difícil bater a bola de primeira. Então, eu teria que 

ter dominado, mas eu infeliz e isso é coisa que acontece com os atacantes. Mas, graças 

a Deus, eu fui infeliz nessa e feliz na outra, que a bola quicou e entrou para dentro da 

goleira. 

Repórter: Tá aí então a palavra do Pedrão.  

Repórter: Depois do Pedrão ainda tem o Fernandinho, último jogador do Barueri que 

ainda está em campo. Fernandinho você veio de Caruaru, começou no Central. 

Fernandinho (Barueri): É verdade. Eu comecei, na realidade, em termos de futebol, eu 

sai de casa com 15 anos e fui pro Santa, aqui de Recife. Passei pelo Náutico, mas só 

divisão de base. Mas onde eu fui crescer mesmo foi no Central, que me deu 

oportunidade. Depois fui para o Ferroviário de Fortaleza. Depois fui para fora do país, 

fui rodando e to aqui no Barueri mostrando o meu futebol e ajudando a minha equipe.  
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Repórter: Tá aí o Fernandinho, passou por Santa Cruz, Náutico, Central, agora tá no 

Barueri, Se quiser voltar para qui, volta a peso de ouro. Fim de papo aqui no tapete da 

Ilha do Retiro. 
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Anexo A5: AVAÍ X ATLÉTICO-MG – RÁDIO CBN — FLORIANÓPOLIS 

 

Pré-Jogo: 

Repórter: O Silas tá chegando por aqui. Tá subindo os degraus para o gramado. Vai 

falar com a CBN sobre as mudanças. O Silas tá falando aqui na CBN, a rádio da 

torcida. 

Silas (Avaí): (...) não, a gente tá...todo mundo já sabia que o Marquinhos e o Caio 

estavam fora. Então a gente treinou. Odair é o que entraria, normalmente, e o Muriqui, 

por ter feito uma grande semana e por ter chego antes também, é o que tá mais 

preparado fisicamente para começar o jogo.  

Repórter: Tá aí o técnico Silas falando na CBN. Falando justamente sobre as entradas 

de Odair e Muriqui no meio-de-campo avaiano.  

Repórter: Vamo ouvir aqui o Evando, atacante, tá falando na CBN.  

Evando (Avaí): (...) e tentar a primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro.  

Repórter: Tá aí o Evando, que é natural de Minas Gerais. 

Repórter: Vamos ouvir o William. 

William (Avaí): (...) é aquele friozinho da estréia normal. Nós sabemos da qualidade 

do time deles, mas nosso time também tem bastante qualidade. E vamo com tudo, 

como a gente sempre fez aqui dentro de casa. Partir para cima para ganhar deles.  

Repórter: Um meio-de-campo diferente, com o Odair e o Muriqui hein? 

W: Olha, o Odair segura um pouco mais a bola, também conduz. E o Muriqui já 

conduz bastante a bola. Então tá bem diversificado e eu creio que vá dar tudo certo. 

Repórter: Tá aí o William, camisa número 9 do Avaí. O Ferdinando também fala na 

CBN, está com uma chuteira verde-limão. 

Ferdinando (Avaí): (...) é, eu vou procurar marcar sobre o terreno, mas quando der pra 

sair pra jogar eu vou sair também. É isso, vamo jogar da mesma forma que a gente 

jogou contra a Chapecoense. Vamo para cima deles, mas com cautela. Vamo jogar da 

mesma forma que a gente vem jogando.  

Repórter: Tá aí portanto, Ferdinando camisa 2 do Avaí. 
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Repórter: Deixa eu ouvir o Edmundo Alves do Nascimento, o quarto árbitro desse 

jogo. Edmungo, o Silas tava preocupado com relação a camisa do Avaí, que atrás é um 

azul claro, e o Galo tá com uma camisa branca. Isso não pode prejudicar? 

Edmundo Alves do Nascimento: Não, não. O árbitro verificou o uniforme e achou que 

era conveniente jogar com esse, as duas equipes jogarem esses uniformes.  

Repórter: Isso já foi visto anteriormente, antes do jogo? 

EAN: Sim, foi visto.  

Repórter: Tá certo.  

 

Saída pro intervalo: Avaí 1 x 0 Atlético MG 

Repórter: O Turatto tá falando por aqui desse primeiro tempo. 

André Turatto (Avaí): (...) é esse o objetivo, a gente tem que manter esse mesmo 

espírito de briga, de luta o tempo todo. Marcação muito bem feira. Voltar no segundo 

tempo e fazer do mesmo jeito.  

Repórter: Tá aí o André Turatto. 

Repórter: Vamo ouvir aqui o Juninho, goleiro do Atlético.  

Juninho (Atlético-MG): (...) e o atacante deles foi feliz em adiantar o nosso zagueiro.  

Repórter: O Evando foi feliz.  

Repórter: Tá falando aqui o Evando. Que emoção marcar esse primeiro gol com a 

camisa do Avaí na Série A, Evando? 

Evando (Avaí): Alegria. Lindo passe do Odair, passe mesmo genial. Mais uma vez 

Deus me abençoou, eu dou a ele a honra e a glória, e falta 45.  

Repórter: Evando falando na CBN. Já pego aqui o Silas, técnico do Avaí, que fala na 

CBN sobre esse resultado. Tá gostando do primeiro tempo Silas? 

Silas (Avaí): To, to, to. O time tá bem. O time tá bem postado dentro do campo. Tá 

todo mundo marcando, todo mundo correndo. Vamo ver como eles estão agora pro 

segundo tempo, porque foi uma semana difícil para gente, mas foi pro Atlético 

também.  

Repórter: Foi uma pena o Odair, não foi? 
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S: Foi, foi. Foi uma pena, foi uma pena,  

Repórter: Técnico Silas na CBN. 

Repórter: O Émerson Bucco tá por aqui. Silas, preparador físico do Avaí, dizia da 

preocupação com questão física no segundo tempo, pela semana que foi.  

Émerson Bucco (Avaí): É, realmente, pela semana que foi...eu não digo nem pela 

semana, mas digo pelo jogo que foi. Tem jogadores que jogaram os 120 minutos aí, 

deram o máximo dele. A gente sabe que mesmo aqueles que jogaram menos também 

deram o seu máximo. E era uma semana que, quer queira quer não, é uma semana que 

teve comemoração, pessoal descuida um pouquinho. Ma s é uma preocupação que a 

gente já tinha e já tava planejado isso aí. 

Repórter: Tá aí, Émerson Bucco, preparador físico do Avaí.  

 

Volta para o segundo tempo: 

Repórter: Voltando o Avaí. Doutor Funchal, a lesão preocupa, do Odair? 

Médico do Avaí: Preocupa, preocupa. Mas é uma lesão que agente tem que esperar 

estabelecer pelo menos um tempo maior, para reavaliar adequadamente. 

Repórter: Pela sua experiência, é uma contratura, um estiramento? 

M: No momento tá contraturada a coxa né, mas a partir das primeiras 24 horas a gente 

consegue estabelecer um diagnóstico melhor.Pela situação,talvez um pequeno 

estiramento é bem capaz.  

Repórter: Tá aí, valeu, o médico do Avaí, Luiz Fernando Funchal. Voltando o Silas, 

vamos ver se a gente consegue um papinho rápido com ele para saber o pedido para 

esse segundo tempo.  

Silas (Avaí): (...) agora é hora de ser inteligente, jogar com sabedoria, não recuar, não 

recuar para buscar o segundo gol. Porque no segundo gol o jogo praticamente vai 

acabar.  

Repórter: Silas, na CBN.  
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Fim de jogo: Avaí 2 x 2 Atlético-MG 

Repórter: Tá falando por aqui o Lima. 

Lima (Avaí): (...) o que deu aí. Mas eu acho que a equipe se portou bem, eu acho que 

só melhorar na atenção para não tomar esses gols que a gente vem tomando.  

Repórter: Lima, na CBN. 

Repórter: Os jogadores do Atlético saindo por aqui. O Diego Tardelli tá falando. 

Diego Tardelli (Atlético-MG): (...) fora de casa é importante somar ponto, somar ponto 

fora de casa é importante.  

Repórter: Somar ponto fora de casa é importante. 

Repórter: Tá saindo por aqui o Wendell também, que comenta. 

Wendell (Avaí): (...) como tava o jogo, tava 2 a 0 para nós e deixamos eles empatar. 

Foi muito ruim o resultado.  

Repórter: Foi um castigo Wendell? 

W: É, como eu disse, foi um jogo em casa, já é ruim empata, ainda mais como tava o 

jogo, 2 a 0. Acho que não tomou algumas devidas preocupações e acabo sofrendo o 

empate.  

Repórter: Falou aí o Wendell, na CBN. 

Repórter: Vamos ouvir aqui o Júnior, lateral-esquerdo do Atlético, já está falando.  

Júnior (Atlético-MG): (...) depois que fizemos o primeiro gol, fizemos o segundo né. E 

eu acho que se tem um pouco mais de tranqüilidade, faz o terceiro. Mas o importante 

foi a reação. 

Repórter: Tá aí o Júnior.  

Repórter: Saindo os jogadores do Avaí, o William também fala, o atacante. Ficou um 

gosto de derrota? 

William (Avaí): Gosto de derrota. Porque nós fizemos 2 a 0, e num campeonato como 

esse a gente não pode dar espaço pro adversário. A gente deu espaço, isso foi 

coletivamente, todo mundo. E acabamos tomando dois gols, que saiu aí com um gosto 

de derrota. Agora é trabalhar na semana para que esses mesmos erros não aconteçam 
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no Maracanã. A gente sabe que agora o nível é outro, é elevado. A gente sabe que a 

gente não pode ficar dando essas bobeiras, que o pessoal vem lá e eles fazem mesmo. 

Repórter: William, na CBN. 

Repórter: Vamos ouvir aqui o Éder Luiz, camiseta 11 do Atlético. 

Éder Luiz (Atlético-MG): (...) um ponto fora de casa sem dúvida é muito importante.  

Repórter: Ponto fora de casa, tá aí o Éder Luiz. 

Repórter: Tá vindo por aqui o Ferdinando, com a chuteira verde-limão. Tá falando o 

Ferdinando. 

Ferdinando (Avaí): (...) na verdade a gente sabe que Série A é isso aí. Acho que a 

gente não precisa falar nada. É outro campeonato, a qualidade dos times tá aí. É isso, a 

gente vem com esse intuito de fazer um bom resultado em casa. Como ele falou, não 

tem jogo fácil, mesmo dentro de casa. Mas é isso aí, o Avaí tá mostrando que tem um 

time bom. Méritos dele também, que jogaram muito bem.  

Repórter: Ferdinando na CBN. 

Repórter: Chegar aqui no Fabiano, camiseta 10 do Atlético, para falar do jogo. Esse 

empate no final, Atlético-MG 2 a 2 aqui contra a equipe do Avaí. Vai falar por aqui o 

Fabiano, na CBN. 

Fabiano (Atlético-MG): (...) olha, nós viemos até falando. Primeiro tempo até falei 

com o Celso: “Pô Celso, na verdade nós não tamo tocando na bola, principalmente ali 

pelo meio-campo”. E ele deixou bem claro que assim ia ser o jogo né, dificilmente 

íamos uma jogada com mais profundidade, ia ter um pouco menos a bola, até pelo fato 

da marcação que eles vinham fazendo. Depois com a entrada dos outros jogadores a 

gente acabou alternando, os jogadores acabaram vindo pelas laterais. O Carlos 

Alberto, o Alessandro, que graças a Deus entrou bem e acabou fazendo o gol. A gente 

fica feliz. É o grupo, e tomara que seja assim, aquele que tiver melhor vai entrar e vai 

poder ajudar a equipe do Atlético.  

Repórter: Tá aí o Fabiano, 10 da equipe do Atlético.  

 

.  
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CORINTHIANS X INTERNACIONAL – RÁDIO BANDEIRANTES — SÃO 

PAULO 

 

Pré-Jogo: 

Repórter: Mano, é claro que o torcedor que vê esse time aqui vai fica preocupado, 

porque não é o time titular. Mas, enfim, você é o técnico e sabe o que é melhor, até 

pensando no duelo da Copa do Brasil. O torcedor tem que se preocupar ou esse 

Corinthians de hoje vai fazer o que todos esperam? 

Mano Menezes (Corinthians): É terrível jogar assim, não tenha dúvida. Tudo o que a 

gente quer é colocar uma equipe entrosada, mas não foi possível dessa vez.  

Repórter: Tá bom, vamos ouvir o hino e daqui a pouco a gente volta com o Mano 

Menezes.  

Repórter: Deixa eu continuar aqui com o Mano. Mano, Renato Gaúcho, inclusive, foi 

tema até de uma conversa do Luxemburgo. Porque o Fluminense tava na Libertadores 

no ano passado e meio que deixou o Campeonato Brasileiro de lado para pensar na 

Libertadores. Esse é um risco que um clube que tá disputando a Copa do Brasil e a 

Libertadores não pode cair? 

M: Não, eu acho que é cruel com quem chega na final de duas competições, ou na reta 

final de uma competição quando a outra tá se iniciando, como tá se iniciando o 

Brasileiro. Por exemplo, do outro lado nós temos o Internacional. O internacional não 

joga um jogo oficial pelo Campeonato Estadual faz 45 dias, por quê? Porque terminou 

antes. Então eles estão inteiros e eles podem fazer isso que estão fazendo. Nós 

jogamos 5 ou 6 jogos decisivos nos últimos 20 e poucos dias, 30 dias. Então você 

chega num estágio que os seus jogadores não suportam mais. Eu sei como os jogadores 

saíram de campo na quarta-feira. E eu tenho que ter a sensibilidade e a inteligência de 

saber que essa é a hora de pensar um pouquinho mais para frente.  

Repórter: Valeu Mano, obrigado. Vejo o Tite do outro lado com o Praetzel. 

Repórter: Tá aqui. 

Tite (Internacional): (...) 30 anos sem ser campeão do Campeonato Brasileiro, de uma 

ambição e de um sonho de chegar numa Libertadores, de repetir um padrão tático de 
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uma equipe, de uma pressão em cima de um técnico onde 99% dos técnicos queriam 

estar no meu lugar, isso já chega de pressão. 

Repórter: O Tite, você acha que o Mano tá escondendo o jogo, projetando de repente 

uma decisão com o Inter na Copa do Brasil? 

T: Não sei, não sei, não sei. 

Repórter: Te surpreendeu esse time que foi escalado? 

T: Fica atento a algumas situações, alguma ou outra nós ficamos sempre atentos em 

função também das notícias que vocês davam. 

Repórter: Obrigado. Técnico do Internacional, Tite, aqui na área técnica.  

 

Intervalo: Corinthians 0 x 1 Internacional 

Wellington Saci (Corinthians): (...) os jogadores que tão jogando hoje têm capacidade 

para jogar qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de competição. Então nós vamos 

procurar acertar para empatar o jogo. 

Repórter: Tá aí o Saci também saindo por aqui rapidinho.  

Repórter: Vou com o Felipe por aqui, para encerrar. Felipe. 

Felipe (Corinthians): Gol sempre é bonito, independente do...Infelizmente foi a gente 

que tomou, mas foi um belo gol.  

Repórter: Bom, você é um dos poucos titulares que tá aí no time. O Souza reclamou da 

falta de entrosamento, isso pode explicar o futebol apresentado nesse primeiro tempo? 

F: Não, o time não tá jogando mal. Sofremos um gol ali numa jogada individual, onde 

cinco jogadores tiveram a oportunidade de fazer a falta e não fizeram. Depois nós 

tivemos a chance aqui, o Jucilei, acabaram tirando em cima, mas tinha também a 

opção do passe. Para uma equipe que só tem dois jogadores, a equipe tá jogando bem, 

criou boas oportunidades. E no vacilo que a gente deu, a gente acabou tomando o gol.  

Repórter: Tá aí o goleirão Felipe falando desse primeiro tempo. 

Repórter: O autor do grande gol partida, driblou pelo menos seis jogadores. 

Nilmar (Internacional): É, acho que foi uma jogada bonita. Consiga limpar e a hora 

que eu vi eu já tava dentro da área e a acabei conseguindo coloca pro lado e tira do 
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goleiro. Para mim o mais difícil acho que foi a finalização, porque ali eu já tava 

cansado.  

Repórter: Foi um dos gols mais bonitos da sua carreira? 

N: Olha, se não, acredito que foi um dos mais. Foi o mais difícil e mais bonito.  

Repórter: Tá aí, o mais difícil e o mais bonito. Um empurra-empurra, todo mundo no 

vestiário.  

 

Volta do intervalo: 

Repórter: Tite, alguma reclamação com a arbitragem? 

Tite (Internacional): Não, não, nada.  

Repórter: E o gol do Nilmar? Tinha visto já algo tão bonito em campo? 

T: A qualidade técnica individual ela é importante e a gente melhorar um pouco a 

posse de bola dentro do campo do adversário.  

Repórter: Tá aí o Tite, com a cara fechada. Tá brabo com a arbitragem.  

 

Final do jogo: 

Repórter: Vamos esperar o primeiro a sair por aqui, o jovem Diego, zagueiro. O que 

ele achou dessa estréia do Corinthians no Campeonato Nacional. 

Diego (Corinthians): Faltou finalização, mas futebol é isso aí. A gente não conseguiu 

fazer o gol, acabamos levando e saímos com o resultado negativo.  

Repórter: E levando um gol do Nilmar, que teve muita habilidade no lance para limpar 

alguns zagueiros. O que ocorreu ali, foi desatenção de vocês ou a habilidade 

prevaleceu? 

D: Não, foi a qualidade dele, mas faltou um pouco de atenção nossa para fechar o 

ângulo dele e não deixar ele sair conduzindo. 

Repórter: Como é que foi jogar com o Jean ali? 

D: Foi bem, jogador de excelente qualidade. Nós fizemos a nossa parte ali. Eles não 

criaram nada, vocês podem ver lá. Eu, o Renato e o Jean, nós fizemos a nossa parte ali 
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atrás e a bola acabou não entrando, mas isso é do futebol,às vezes a bola não entra, faz 

parte. 

Repórter: Tá bom, valeu Diego, o primeiro do Corinthians por aqui.  

Repórter: Deixa eu ouvir o Tite por aqui. Gostou do resultado mais do que da atuação? 

Tite (Internacional): Não, gostei da atuação, principalmente no segundo tempo 

também. 

Repórter: Tá aí o Tite, primeiro registro do Inter.  

Repórter: O Saci tá saindo por aqui, o Jucilei. Deixa eu pegar uma palavra do Jucilei, o 

estreante do dia.  

Jucilei (Corinthians): (...) começamos com uma derrota. Mas é isso aí, futebol é assim 

mesmo. Agora é trabalhar firme essa semana, domingo tem uma pedreira também, lá 

contra o Botafogo.  

Repórter: Que bela jogada hein Jucilei? Tirou um, tirou outro, só faltou mandar a bola 

para dentro. 

J: É, infelizmente faltou só o gol. Foi uma linda jogada. Pude cortar dois, mas o cara 

tirou em cima ali, ia ser um excelente gol.  

Repórter: Tá aí o Jucilei, mais um do Timão. 

Repórter: Tá aqui o Bolívar. O Inter mostrou hoje que é candidato ou precisa provar 

muito mais? 

Bolívar (Internacional): Não, tem que provar muito mais. É a primeira partida, mas se 

tratando de Corinthians, jogando em São Paulo, é sempre um grande resultado. Aqui 

muitas equipes vão perder pontos e a gente conseguiu pontos importantes. Então, de 

repente no final isso pode a diferença, essa pontuação aqui em São Paulo. Então é dar 

continuidade ao trabalho. Agora é desligar do Campeonato Brasileiro, pensar no 

Flamengo, na Copa do Brasil, que é o nosso grande objetivo.  

Repórter: Todo momento um bate-boca com o Dentinho ali, por quê? 

B: Não, é um jogador de habilidade, então você tem que marcar ele forte e viril, como 

eu tava fazendo. Então, jogador assim você não pode dar espaço e deu tudo certo e a 

gente conseguiu o objetivo, que foi a vitória.  

Repórter: Muito obrigado, Bolivar. 
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Repórter: Quem tá saindo aqui é o Alessandro. Um dos poucos titulares em campo, 

entrou no segundo tempo. 

Alessandro (Corinthians): (...) livrando algumas fases da Copa do Brasil no início, foi 

muito desgastante jogar contra São Paulo e Santos. Então a comissão técnica priorizou 

esses jogadores e tá certo em fazer isso, independente do Fluminense ter colocado os 

titulares ou não. 

Repórter: Você esperava mais do Internacional, sinceramente, hoje aqui ou não? 

A: Não, acho que não, de repente eles também pisaram um pouco no freio. Sabe que 

também tem um jogo difícil pela Copa do Brasil. Então, faz 1 a 0 logo no início, 

administra a partida, sabe que a gente tá com um time que não era entrosado. Então, a 

gente espera muito dessa equipe, com certeza é uma equipe que tem muita qualidade.  

Repórter: Alessandro você chegou a dizer que é um risco calculado, até porque é início 

de campeonato, quer dizer, deixar de lado os principais jogadores. No seu caso não, 

você entrou no segundo tempo. Mas é um risco calculado? 

A: Não, você tem que correr, é inevitável. Como eu disse, nós jogamos a semifinal 

com o São Paulo, que foi muito desgastante, e já fomos para final contra o Santos, que 

também foi. Então tem jogadores que já tão com um cansaço acima da média e que 

você tem que segurar esses jogadores para você não ter nenhum tipo de lesão. A gente 

tem profissionais competentes para avaliar isso, e foi feito isso, evitando que alguém 

tivesse qualquer tipo de lesão. Para que ali na frente a gente possa estar todo mundo 

em uma condição melhor. Então, acho que foi inteligente da parte da comissão técnica. 

A gente teve dificuldades, o que é normal. Jogadores que tavam no clube há 3, 4 dias, 

já teve que estrear, e estreou até bem. E assim a gente inicia a competição. Perdemos, 

mas a competição é longa e a gente tem a Copa do Brasil aí, que é uma competição 

muito importante também.  

Repórter: Valeu Alessandro. A prioridade é a Copa do Brasil mesmo, não tem como. 

Repórter: Tá aqui o Magrão. 

Magrão (Internacional): (...) a gente é um time que briga e luta o tempo todo. Jogar no 

Beira-Rio é complicado, não é tão simples. Como é difícil jogar aqui no Pacaembu, no 

Parque Antártica, no Morumbi. Vocês vão ver que jogar no Beira-Rio esse ano vai ser 

complicado. A equipe vai marcar, vai pegar forte e vai tentar matar o jogo. Hoje, 
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infelizmente não conseguimos a nossa maior arma, que é o contra-ataque rápido. E a 

gente não conseguiu. Felizmente temos jogadores como o Taison, o Nilmar, que é 

capaz de fazer um gol daqueles.  

Repórter: Magrão, muita gente dizia que o Inter precisava ser testado. Mesmo com o 

Corinthians jogando descaracterizado, você coloca na conta isso, foi um bom teste? 

M: Cara, a gente podia ter feito mais gols. A gente teve chance de fazer o gol. Com o 

Taison no primeiro tempo ainda, acabou dando azar, que é um garoto que dificilmente 

perde um gol desse. Tivemos para matar o contra-ataque, acabou a bola espirrando um 

pouco e não matamos o jogo. Mas o que a gente queria era iniciar vencendo e acabou 

acontecendo isso. 

Repórter: Tá aí o Magrão, volante do Internacional.  

Repórter: Praticamente o último aqui. Deixa eu pegar a palavrinha do Jean, que hoje 

foi titular ao lado do Renato e também do Diego. 

Jean (Corinthians): (...) jogadores que não vinham jogando, que era o meu caso 

também, 

Repórter: Pelo volume de jogo, foi um resultado justo? 

J: Olha, eu digo que nós não criamos tantas chances, principalmente claras de gol. Mas 

merecíamos um placar melhor pelo volume de jogo que nós tivemos. Você pode ver 

que o tempo inteiro a nossa equipe buscou o gol. A equipe do Inter se fechou bem, 

como é característica dos times do Sul, e explorando os contra-ataques, já que eles têm 

dois jogadores rápidos na frente. Mas eu acho que valeu. Eu acho que o Mano, apesar 

da derrota, é complicado dizer que fica feliz, mas pela atuação de alguns jogadores ele 

fica feliz.  

Repórter: Resultado assim no Pacaembu, perder uma longa invencibilidade, pode 

abalar o time para a Copa do Brasil? 

J: Não, não, que é isso. A gente sabe que até com o time que nós jogamos, um 

pouquinho mais de acerto, um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais 

de entrosamento, a gente ia complicar muito a equipe do Inter. Mas o time tá focado. O 

Mano poupou muitos jogadores para esse jogo de quarta-feira, que é o nosso principal 

foco nessa primeira parte do ano aí. Com certeza, nós vamos, além de lutar pelo título 

da Copa do Brasil, brigar aí pelo Brasileiro.  
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Repórter: Tá aí, tá aí. Do zagueiro Jean para um atacante. 

Repórter: Nilmar, autor de um golaço, sem dúvida no final do ano vai estar entre os 10 

mais do Brasileiro.  

Nilmar (Internacional): (...) conseguimos sair na frente. Infelizmente a gente não 

conseguiu jogar aquele futebol que a gente vinha jogando. A gente sabe que o 

Campeonato Brasileiro é assim. Às vezes não dá para fazer o que gente vinha fazendo. 

A acabamo ganhando ali na raça, segurando o jogo. Mas a gente tem que melhorar, 

para contra o Flamengo ter um pouco mais de posse de bola, porque a gente recuou 

muito.  

Repórter: Existiu a ansiedade de estréia, Nilmar? 

N: Olha, eu acho que sempre tem. Porque é um jogo importante. Apesar do 

Corinthians não estar completo, a gente sabe que é um time que vai brigar pelo título, a 

gente acredita. Então, sair na frente é importante. E sempre tem aquela ansiedade de 

estrear e estrear bem. Ainda temos um jogo importante na quarta-feira já, que é 

decisivo também. Mas o importante é que a gente conseguiu vencer e conseguimos 

esses três pontos, que é importante fora de casa, já que ano passado a gente não vinha 

tendo essa seqüência. 

Repórter: Você tem idéia quantos jogadores você driblou ali para fazer o gol? 

N: Fiquei sabendo agora. Me falaram que foram seis, se não me engano. Mas não dá 

para contar ali, tem que conduzir a bola, velocidade e ainda ter a consciência de 

finalizar, é difícil. 

Repórter: Nilmar, tem a maldita janela de agosto. Como é que fica esse assunto? Você 

vai responder até lá esse tipo de pergunta. Se vai virar o ano no Internacional, vai no 

Brasileiro até o fim? 

N: Olha, garantir é difícil. Claro que a vontade é de permanecer.  Porque o Inter fez 

um planejamento excelente para esse ano. O elenco tá qualificado. Acho que a gente 

não tem só um time, tem mais de 11 jogadores. E a vontade é de permanecer e 

conquistar títulos nesse ano importante pelo Inter. Mas é difícil. A gente sabe que o 

pessoal lá de fora vem. Espero que venha mesmo. Porque só vem quando tá jogando 

bem e fazendo gols. 
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Repórter: Tá aí o Nilmar. Tá aí. Abrindo realmente a possibilidade de deixar o 

Internacional no meio do ano.  
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Anexo A7: CRUZEIRO X FLAMENGO – RÁDIO ITATIAIA – BELO HORIZONTE 

 

Pré-jogo: 

Repórter: Vamos chegar aqui nos jogadores do Flamengo, no trabalho de aquecimento. 

Deixa eu pegar uma palavra do Aírton, para falar desse jogo. O Flamengo com esse 

esquema, a sua função de chegar um pouco mais atrás, até porque sabe do potencial 

ofensivo da equipe do Cruzeiro, não? 

Aírton (Flamengo): O time deles é um time muito bom. A equipe deles não têm falha 

nenhuma e nós vamos entrar para sair daqui com uma vitória. 

Repórter: Qual que é a orientação nessa sua função, vai marcar alguém em especial? A 

marcação vai ser por setor? 

A: A marcação vai ser por setor, quem cair do meu lado eu vou marcar.  

Repórter: Tá falado, tá aí o garoto Aírton.  

Repórter: Deixa eu pegar aqui o Ronaldo Angelim, que é um zagueiro experiente. Ele 

que é o rei de Fortaleza. Ronaldo Angelim, voltando ao Mineirão, sempre uma 

experiência boa, você que já esteve em outras oportunidades por aqui. Quando pega 

um time embalado, como o Cruzeiro, qual o segredo para tentar segurar esse time 

adversário? 

Ronaldo Angelim (Flamengo): Primeiro, não dar espaço. Eles têm um meio-campo 

muito bom, um ataque rápido e forte. Então nós temos que estar ligados as jogadas 

principais do Cruzeiro, porque eles têm grandes jogadores. No meio-campo todo 

mundo marca e joga. O Flamengo sabe, estudamos como o Cruzeiro joga. Mas não 

adianta só falar, temos que fazer dentro de campo, marcar e sair rápido pros contra-

ataques. 

Repórter: Esse sistema, com o Aírton e os volantes dando uma outra cobertura aqui na 

defesa, até por precaução com o ataque rápido do Cruzeiro também? 

RA: Ele faz o papel do terceiro zagueiro. Pega um dos atacantes, eu marco o outro e o 

Wellington sobra. E a gente tem o nosso meio-campo já formado aí, vocês estão 

vendo, para marcar os jogadores do Cruzeiro. Então, o Flamengo tá bem treinado, 

vamos ver se a gente coloca em prática para conseguir um bom resultado.  
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R: Bom jogo. 

RA: Valeu, obrigado.  

Repórter: Tá aí, Ronaldo Angelim, zagueiro experiente. Já deu a dica, ele pega um 

atacante, o Aírton o outro e o Wellington na sobra.  

Repórter: Deixa eu pegar uma palavra do goleiro Fábio, que já viveu esse clássico 

várias vezes pelo Cruzeiro e pelo Vasco, não é Fábio? 

Fábio (Cruzeiro): É, já tive oportunidade de jogar muitas vezes contra. Esperamos que 

hoje a gente consiga um bom resultado e consiga estrear bem no Campeonato 

Brasileiro.  

Repórter: E o principal, hoje já é uma decisão de Campeonato Brasileiro. Pontos-

corridos é assim, todo jogo vale uma decisão,não é Fábio? 

F: Com certeza. Atitude para conseguir a vitória, principalmente dentro de casa. 

Inteligência para jogar fora, porque é um campeonato que todos os pontos são 

necessários para fazer uma boa campanha. A gente viu no ano passado e espero que a 

gente consiga corrigir os erros do ano passado e evoluir.  

Repórter: Muito obrigado Fábio na Itatiaia. 

Repórter: Vamos pegar uma palavrinha do Ramires. 

Ramires (Cruzeiro): (...) o importante é sair daqui com a vitória. Acho que é só a gente 

impor o futebol que a gente vem jogando que a gente sai com a vitória.  

Repórter: Ponto corrido é sempre decisão, é sempre um jogo diferente. E para você, o 

espírito de começar mais um Campeonato Brasileiro? 

R: É, decisão. Pontos corridos a gente tem que, principalmente dentro de casa, buscar a 

vitória. Independente do adversário. Acho que o time tá bem concentrado, bem focado 

nos objetivos aí, para a gente sair com a vitória daqui.  

Repórter: Tá aí a palavra do Ramires.  

Repórter: Deixa eu pegar uma palavra do Kléber por aqui. 

Kléber (Cruzeiro): (...) jogadores de qualidade e a gente espera que esse ano a média 

de gols possa subir e seja um excelente campeonato para os torcedores assistirem.  
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Repórter: Começa a briga pelo título do Cruzeiro e começa hoje também uma briga 

pela artilharia, com Kléber, Ronaldo, Adriano, tantos grandes atacantes do Brasil? 

K: Como eu disse, são atacantes de muita qualidade. Eu acredito que esse ano a média 

deve subir, de gols, e isso é muito bom. Espero que seja um excelente campeonato, pro 

torcedor, para todo mundo ver que o Brasil voltou a ter aquele bom nível de futebol. 

Eu espero que esse ano a gente possa alcançar isso.  

Repórter: Kléber, na Itatiaia.  

Repórter: Vamo pegar aqui uma palavra do Ibson, da avaliação que ele faz. Sabe das 

dificuldades que é enfrentar o Cruzeiro aqui no Gigante da Pampulha. 

Ibson (Flamengo): É manter a calma. A equipe é uma grande equipe, um grande 

técnico, uma grande equipe, um grande clube. Então nós temos que manter a calma 

para conseguir um bom resultado. 

Repórter: Algum ponto específico do Cruzeiro que chame mais a atenção? Ronaldo 

Angelim falava do meio-campo, que é muito rápido, todo mundo sabe sair por jogo. 

Seu ponto aqui também, sua cozinha.  

I: É verdade, o meio-campo do Cruzeiro é um grande meio-campo. Assim como 

ataque, assim como a defesa. Então nós temos que ter bastante atenção com a equipe 

completa deles, porque é uma equipe de muita qualidade.  

Repórter: Tá aí, o sinal eletrônico marcando quatro horas, tudo pronto para a bola 

rolar.  

 

Saída para o intervalo: Cruzeiro 1 x 0 Flamengo 

Repórter: Vamos chegar aqui no Fabrício, para falar desse primeiro tempo. Primeiro 

tempo muito difícil, não é Fabrício? 

Fabrício (Cruzeiro): (...) um jogador a menos, time deles tem qualidade. Um bom jogo. 

Dá para fazer mais. Vão se atirar e dá pra fazer mais. 

Repórter: Como é que tem que jogar o Cruzeiro no segundo tempo com um a menos? 

F: Contra-ataque. 

Repórter: Contra-ataque. 
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Repórter: Deixa eu pegar o Léo Silva, avaliação do que foi o primeiro tempo. Mesmo 

com um a menos o Cruzeiro permaneceu bem postado, não Léo? 

Léo Silva (Cruzeiro): Sem dúvida. Foi bom o primeiro tempo. A gente teve a 

infelicidade de perder um jogador logo no começo, mas a gente tá de parabéns por tá 

conseguindo se postar, marcar, posicionar. E bom que a gente conseguiu sair na frente 

e agora é manter o posicionamento ali para tentar segurar o placar e até aumentar. 

Repórter: Uma amostra do que o Brasileiro, vai ser sempre jogo pegado, jogo difícil? 

LS: Não tenha dúvida. Sempre jogos difíceis, sempre com times de alta qualidade. E a 

gente tem que mostrar mais ainda que o Cruzeiro é superior. A cada jogo que passa 

tem que mostrar superação. E hoje, mais do que nunca, a superação vai ter que estar 

dentro de campo. 

Repórter: Aí o zagueiro Leonardo Silva, 1,92 m. 

Repórter: Deixa eu pegar o Ramires aqui. Ramires, dá para ver que você tá muito 

irritado com o PC e já não vem de hoje essa irritação, não é? 

Ramires (Cruzeiro): Não, acho que eu já to tranqüilo a respeito disso. Acho que ele ia 

dar amarelo, daí logo em seguida ele puxou o vermelho. Acho que não tinha 

necessidade para dar o vermelho não.  

Repórter: Ramires.  

Repórter: Vamos pegar o personagem desse primeiro tempo, o goleiro Fábio.  

Fábio (Cruzeiro): (...) se Deus quiser vai dar certo. 

Repórter: Fábio, na hora do pênalti. Você escolheu o canto, a bola no meio, o que te 

passa pela cabeça? É sorte, técnica, o que prevalece naquele momento? 

F: É Deus né. Eu esperei o máximo que eu pedi ali. Dificultou para batida dele. Acho 

que ele ia bater no canto direito e mudou pro meio em cima da hora.  

Repórter: Nessas paradinhas o melhor é esperar, não é Fábio? 

F: (...respondendo outra pergunta) as duas, mas primeiramente a Deus. 

Repórter: Aí o Fábio, dedicando a Deus a defesa que mudou a história do jogo.  
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Repórter: Aqui na cabine do Cruzeiro, presidente Zezé Perrela. Que jogo emocionante, 

os primeiros 45 minutos do Cruzeiro com um homem a menos, mas com um a zero no 

placar, presidente. 

Zezé Perrela (Cruzeiro): É difícil você jogar dez contra onze, mas o Cruzeiro 

conseguiu se superar. O Flamengo também teve várias oportunidades e acabou o 

Cruzeiro tendo mais sorte. O Fábio defendeu o pênalti e o Cruzeiro acabou fazendo o 

seu de pênalti, mas o jogo tá aberto.  

Repórter: Presidente, me diga uma coisa. Eu tive a informação que o senhor hospedou 

o Kléber Leite, presidente do Flamengo, na sua casa, houve uma recepção para ele e 

isso é importante que seja dita. Fora das quatro linhas há essa amizade no futebol e 

isso é muito importante. Você pode confirmar a notícia? 

ZP: É, o Kléber é um amigo querido, a gente tem realmente amizade. O período que 

ele ficou fora do Flamengo a gente continuou a nossa amizade. Eu vou ao Rio e fico na 

casa dele. Ele vem aqui e fica na minha casa. As esposas são muito amigas. Então nós 

temos realmente uma amizade muito fraternal e eu torço muito pro Kléber. 

Obviamente não torço muito pro Flamengo, mas torço muito pro Kléber.  

Repórter: Obrigado.  

Repórter: (...) o João diz lá da pista que o pesado é o vinho que o Kléber Leite escolhe, 

caríssimo.  

ZP: Mas ele traz do Rio toda vez que vem (risadas).  

Repórter: Então tá bom. Tá aqui também o Alvimar. Tudo bom Alvimar? Tá gostando 

do Cruzeiro? 

Alvimar Perrela (Cruzeiro): Bom, tá vencendo né. Acho que mais justo até seria o 

empate. O Flamengo teve uma oportunidade de fazer o gol de pênalti. E jogar dez 

contra onze sempre é muito difícil. E o Flamengo tá com uma equipe muito bem 

montada, uma equipe muito rápida, uma equipe muito leve, como a do Cruzeiro. E o 

resultado, claro, agrada. Espero que a gente consiga manter esse resultado e iniciar 

bem o Brasileiro.  

Repórter: Obrigado, Alvimar Perrela e o Zezé Perrela, a Itatiaia aqui na cabine do 

Cruzeiro.  
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Volta para o intervalo: 

Repórter: Deixa eu pegar aqui no técnico Adilson Batista. O que foi esse primeiro 

tempo para o Cruzeiro, na sua análise, Adilson? 

Adilson Batista (Cruzeiro): Um bom jogo, bem disputado desde o começo. As duas 

equipes tendo oportunidades. Aí com a expulsão a gente teve que modificar, para 

corrigir ali uma marcação melhor e para não sobrecarregar. A gente alertou para que 

jogasse, enfrentasse os dois zagueiros, não tem mais sobra, então tem que arriscar. Faz 

a linha de quatro com o pessoal no meio e dei liberdade pro Wagner. Então, ter 

atenção.  

Repórter: Deve ser uma tendência do Brasileiro pelo que a gente viu nos primeiros 

jogos, sempre partidas difíceis, equilibradas? 

AB: São jogos difíceis. Pela qualidade do Flamengo, todos nós sabíamos. Ano passado 

já foi assim. Então temos que ter atenção.  

Repórter: Tá aí a palavra do Adilson Batista, na avaliação dele do que foi esse 

primeiro tempo.  

 

Final de jogo: Cruzeiro 2 x 0 Flamengo 

Repórter: Fábio, o melhor em campo pela equipe da Itatiaia, recebe o MP4. Decisivo 

ao pegar o pênalti e outras defesas. Parabéns pelo prêmio. 

Fábio (Cruzeiro): Obrigado. Glória a Deus. Todo mundo tá de parabéns, lutou até o 

final. Jogo difícil, um jogador a menos, mas a equipe se superou. Prevaleceu a força do 

grupo, o posicionamento tático e técnico de cada um. Acho que foi importante.  

Repórter: A raça demonstrada hoje serve de incentivo para o que vem por aí de 

Libertadores e a seqüência do Brasileiro, Fábio? 

F: É, não tem jogo fácil. E a gente sabe que mesmo fazendo um jogo bom lá no Chile a 

gente vai encontrar dificuldade aqui. Temos que aproveitar a hora que tiver chance 

para ampliar a nossa vantagem. Daqui para frente a tendência é só complicar cada vez 

mais, jogos mais difíceis.  

Repórter: Fazia um tempinho que você não levava o prêmio de melhor em campo, 

parabéns. O MP4, no Dia da Mães, vai para sua mãe, sua esposa, para quem? 
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F: Acho que vai para minha esposa, minha mãe tá no Paraná. Mas primeiramente a 

Deus, pela oportunidade de ter feito um bom jogo.  

Repórter: Parabéns pelo prêmio.  

F: Obrigado. 

Repórter: Fábio, eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia.  

Repórter: Olha o Erick Flores aqui na Itatiaia. 

Erick Flores (Flamengo): (...) e o Fábio teve a felicidade de tirar a bola com o pé. Mas 

agora passou, a gente tem que levantar a cabeça porque quarta-feira já tem outra 

pedreira e trabalhar para fazer um bom resultado na quarta.  

Repórter: O Erick, houve muita luta, o Flamengo sempre chegava, mas no contra-

golpe o Ramires liquidou a fatura. 

EF: É, o Flamengo se doou ao máximo. A gente perdeu o jogo por detalhe. A gente 

também não aproveitou as oportunidades e a oportunidade que o Cruzeiro teve, eles 

conseguiram concluir em gol. Mas é trabalhar, trabalhar que quarta-feira já tem outra 

pedreira.  

Repórter: Falou o Erick Flores, quarta-feira ele tá fazendo referência à Copa do Brasil, 

é o Inter.  

Repórter: Vamos chegar aqui no Ramires, autor do segundo gol da equipe do Cruzeiro. 

Repórter de outra emissora: (...) foi carregando ela pro gol. Chamou ela, ‘vamo lá, 

minha querida’. Com muita intimidade, muito jeito, muita categoria, Ramires. 

Ramires (Ramires): É verdade, acho que tem que ter tranqüilidade ali na frente. O 

Adilson sempre fala com a gente isso. O jogo tava difícil, o Flamengo atacando o 

tempo todo. Consegui dominar a bola, passar do primeiro, depois passar do segundo e 

fazer o gol.  

Repórter: A inteligência do Leonardo Silva também, conseguiu te ver rápido na batida 

de falta, não é Ramires? 

R: É verdade. A jogada que a gente treina, a girada ali. Acho que o Léo recebeu, bateu 

ali, eu consegui dominar bem a bola e fazer o gol.  

Repórter: Primeiro de muitos gols no Brasileiro? 
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R: É, o mais bonito. Creio que esse e contra o Vasco lá no estádio deles.  

Repórter: Tá aí o Ramires, elencando este e o gol de São Januário como os mais belos 

da carreira. 

Repórter: O Kléber do Cruzeiro tá por aqui, o Gladiador, cheguei para te ajudar. Olha 

o Kléber falando aqui na Itatiaia. 

Kléber (Cruzeiro): (...) fico triste por isso. Às vezes você vê algumas deslealdades em 

campo, no jogo, mas eu espero que eu possa manter a tranqüilidade e ajudar o 

Cruzeiro.  

Repórter: Kléber, você saiu por uma contusão, é dúvida para o próximo jogo ou essa 

contusão foi leve? 

K: Não, eu sai justamente para segurar, para não forçar mais porque a gente tem um 

jogo importante na quinta. O nosso principal objetivo é ganhar a Libertadores. Então 

dá uma segurada para descansar e tá pronto quinta-feira.  

Repórter: Kléber, uma estréia de campeonato, mas com cara de final. Que jogo 

disputado.  

K: É, por tudo que foi criado dentro da partida, expulsão logo de cara, um pênalti 

perdido, nosso time cresceu. O tempo todo o nosso time se empenhou, mostrou que tá 

fechado, que tá focado, que sabe bem o que quer no ano. E eu fico muito feliz de fazer 

parte do Cruzeiro.  

Repórter: Kléber, o que foi determinante para esse resultado? O time veio cansado, de 

um jogo difícil na Libertadores. Vem aqui, um jogador expulso, pênalti contra, o 

goleiro pega. O que foi determinante? 

K: Acho que a vontade de todo mundo. A importância de todo mundo saber que o 

Cruzeiro é um time forte, que formou um grupo muito forte para esse ano. Então tá 

todo mundo focado nisso, empenhado nisso, de fazer um grande Brasileiro e uma 

grande Libertadores. Porque a gente sabe que a gente tem um time bom, com chance 

de ser campeão.  

Repórter: Um jogo eletrizante. O fator motivação, vence na estréia o Flamengo, 

quinta-feira tem Libertadores, é casa cheia? 
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K: Espero que sim. Espero que o nosso torcedor compareça. A gente sabe da 

importância que tem o torcedor. Então espero que possa lotar o próximo jogo porque a 

gente merece. Acho que o time inteiro mostrou hoje que o Cruzeiro tá focado no ano, 

sabe bem o que quer.  

Repórter: Você tava falando de deslealdade e eu cheguei no meio do caminho, te peço 

até desculpa. Queria que fosse comentasse o caso de novo, o que tá te chateando no 

futebol. O Alberto citava aqui para gente que você foi cuspido no Equador, o pessoal 

marcando em cima, isso tem te chateado? 

K: Antes de eu entrar em campo a gente já sabe que as pessoas vão provocar. Eu tenho 

amigo no Flamengo, eu tenho amigo no Atlético, eu tenho amigo em todos os clubes. 

A gente cria um ciclo de amizades dentro do futebol e a gente fica sabendo que vão 

provocar. Eu acho que os times em vez de tentar marcar o Kléber na bola, tentar 

roubar a bola e armar jogadas, ajudar as equipes deles, acho que tá mais preocupado 

em tirar o jogador de campo, de provocar, e a gente fica chateado por isso. Hoje eu 

recebi uma cotovelada, ficou até marcado o meu rosto. E fico muito triste. Eu espero 

que as imagens possam aí, todo ano tem. Eu sei muito bem o que é isso. Ano passado 

todo final de semana eu tava no STJD. Toda semana. Então espero que esse ano eu não 

possa comparecer e possam ver as imagens aí.  

Repórter: Tá aí o Kléber, citando o fato que a Itatiaia registrava, uma cotovelada no 

meio-campo. 
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Anexo A8: FLUMINENSE X SÃO PAULO – RÁDIO CBN — RIO DE JANEIRO 

 

Pré-jogo: 

Repórter: Nada melhor do que estrear no Campeonato Brasileiro em um palco que 

você conhece bem, não é Arouca? 

Arouca (São Paulo): Sem dúvida. É legal estar voltando aqui ao Maracanã, onde eu 

joguei bastante tempo, agora vestindo a camisa de outra equipe. Vamo fazer de tudo 

para que o São Paulo saia vencedor hoje.  

Repórter: Conversei com o Fernando Henrique e ele disse que você era muito pão-duro 

para pagar o jantar. 

A: Não, brincadeira dele. Ele falou isso, mas não tem nada a ver.  

Repórter: Tá certo. Arouca, camisa 11 do São Paulo, hoje vai jogar na lateral-direita. 

Jogador conhecido da galera do Fluminense.  

Repórter: Aqui o Júnior César. Expectativa muito grande no Maracanã você voltando a 

atuar por aqui, não é Júnior? 

Júnior César (Fluminense): É uma sensação boa né. Jogar contra o ex-clube. Uma 

história que eu tive aqui dentro bonita, onde eu fui campeão. Tenho amigos, tenho 

colegas aqui, e é uma satisfação boa revê-los novamente.  

Repórter: Tá aí o Fabinho fazendo cafuné no Júnior César, pessoal realmente se dá 

muito bem.  

Repórter: Fernando. Fernando Henrique aqui rapidinho. Conversei com o Arouca e ele 

disse que vai pagar o jantar sim e que não tem essa não, Fernando. Fernando 

cumprimentando aqui o Júnior César. Arouca diz que paga o jantar se perder.  

Fernando Henrique (Fluminense): Paga, paga não. Paga, mas demora, paga nada. Ele 

vai me convida mas não vai pagar.  

Repórter: Momento importante começar um Brasileiro no Maracanã contra um time 

grande como o São Paulo, não é Fernando? 

FH: Brasileiro não tem para onde corre, a gente como que é. Vamos entrar para decidir 

e conseguir a vitória.  
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Repórter: Tá certo. Fernando Henrique, goleirão tricolor. Muito importante na partida 

contra o Goiás, um dos heróis da classificação do Fluminense às quartas-de-final da 

Copa do Brasil.  

 

Saída para o intervalo: Fluminense 1 x 0 São Paulo 

Repórter: Sai o Fluminense, primeiro deixando o campo, aqui o Marquinhos. Bom 

primeiro tempo do time, foi coroado com um o gol time, não é? 

Marquinhos (Fluminense): A gente procurou o gol. A gente começou marcando bem o 

time do São Paulo, que é bastante rápido. (...) A gente perdeu duas chances na cara do 

gol. A gente tem que tentar ampliar o placar, por que esse é um placar muito perigoso.  

Repórter: Tá certo, esse é o Marquinhos deixando o campo de jogo. Aqui o Thiago 

Neves. Time faz uma boa atuação hoje, não é Thiago? Acho que é a melhor dos 

últimos jogos do Fluminense.  

Thiago Neves (Fluminense): Não, vem jogando bem. Mas, melhor eu acho que não sei. 

A gente vem crescendo. O time tá começando a jogar bem, acho que isso é o que todo 

mundo quer. Mas também só marcar, só marcar, é complicado. Uma hora toma o gol. 

Vamos ver se a gente segura a bola mais na frente, toca mais bola, porque a gente tá só 

marcando.  

Repórter: Tá certo. Thiago Neves fazendo uma reclamação, diz que o time só tá 

marcando nesse momento.  

Repórter: Tá aqui o Jorger Wagner deixando o campo de jogo. Primeiro tempo do São 

Paulo até que foi bom, o time perdeu algumas oportunidades, não é Jorge? 

Jorge Wagner (São Paulo): Acho que tem que adiantar um pouco mais a marcação. A 

gente tá jogando muito atrás, tá dificultando muito e acho que se a gente adiantar um 

pouco mais a marcação e a pegada lá na frente, com certeza a gente vai roubar uma 

bola e vai ter uma situação boa de gol.  

Repórter: Tá certo, Jorge Wagner o último jogador do São Paulo a deixar o campo de 

jogo.   
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Volta do intervalo: 

Repórter: No campo de jogo o São Paulo com duas alterações. Tá entrando o Borges, 

camisa 17, saindo o Hugo, número 18. Para a gente aqui foi uma surpresa você ficar no 

banco. Você já estava esperando começar na reserva hoje, Borges? 

Borges (São Paulo): Para mim também foi. 

Repórter: Tá aí, foi bem claro. Foi uma surpresa para o Borges também.  

 

Final de jogo: Fluminense 1 x 0 São Paulo 

Repórter: Tá aqui o Luiz Alberto. Sempre é bom começar com vitória, ainda mais com 

o tri campeão, não é? 

Luiz Alberto (Fluminense): É bom, é bom começar com uma vitória diante de uma 

bela equipe. Mas não é só isso que a gente quer. A gente tem que continuar 

trabalhando, insistir nas coisas que a gente tá fazendo bem feito, a gente tá 

demonstrando dentro de campo. Mas não é porque a gente ganhou do São Paulo, que 

ganhou o tricampeonato da competição, que a gente vai achar que é a melhor equipe 

do mundo, porque a gente não é a melhor equipe do mundo. Então isso aqui foi apenas 

a estréia no Campeonato Brasileiro, foi nosso primeiro jogo em casa, ganhamos de 1 a 

0. Acho que tá muito bom, ganhamos de uma equipe bem montada. E acho que agora a 

gente tem que descansar, tem que descansar que agora tem o Corinthians, tem um jogo 

importantíssimo. Na minha opinião é um dos jogos mais importantes que a gente tem 

esse ano. E a gente tem que concentrar bem, concentrar bem que eles vivem um 

momento muito bom.  É uma belíssima equipe, tem bons jogadores, jogadores que 

vivem um momento muito bom, jogadores que decidem. Então, é momento sim de 

descansar, momento de ter um pouquinho de consciência daquele negócio que vale o 

sacrifício. Tudo que a diretoria, o professor Parreira, pessoal da comissão passar para 

gente, eu acho que o esforço é válido. Porque a gente tá a seis jogos, se eu não me 

engano, cinco ou seis jogos, de uma bela conquista que te dá uma vaga em uma 

competição importantíssima. E eu acho que vale a pena nesse momento a gente se 

conscientizar disso.  

Repórter: Vale a pena então priorizar a Copa do Brasil na sua opinião? 
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LA: Na minha opinião tem que ser os dois, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. 

Acho que a gente tem que ter um bom planejamento em relação a isso, porque agora 

vai começar uma maratona muito forte de jogos quarta-feira, jogos domingo, e às 

vezes sábado também. Então a gente tem que pensar bem, planejar bem o que a gente 

vai fazer em relação a jogadores. Parreira é um treinador experiente e ele já deve estar 

pensando nesse momento, os jogadores que vão utilizar. Então, nesse sentido a gente 

tá tranqüilo. A gente tem um excelente treinador, não só para armar uma equipe dentro 

de campo, mas como pessoa e muito inteligente.  

Repórter: Tá certo, Luiz Alberto, zagueiro do Fluminense, capitão do time, jogador 

importante.  

Repórter: Tá aqui o Thiago Neves, foi importante no jogo de hoje. Uma vitória 

importante para o Fluminense começar bem essa caminhada rumo ao segundo título 

brasileiro, não é Thiago? 

Thiago Neves (Fluminense): É importante. É importante vencer, importante começar 

bem, vencendo o São Paulo, que não é qualquer equipe. O Fluminense tá de parabéns 

pela partida que fez, todos os jogadores se doaram ao máximo. Agora é descansar o 

máximo possível também porque quarta-feira já tem outra pedreira.  

Repórter: Agora tem o Ronaldo Fenômeno pela frente, agora dá para falar sobre isso? 

TN: Tem o Ronaldo, mas também tem outros grandes jogadores. O Ronaldo tem que 

ser marcado, mas tem outros ali também que a gente tem que marcar, senão a gente 

acaba perdendo.  

Repórter: Tá certo, Thiago Neves deixando o campo de jogo.  
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Anexo A9: GRÊMIO X BOTAFOGO – RÁDIO GAÚCHA – PORTO ALEGRE 

 

Pré-jogo: 

Repórter: Vagner Mancini, técnico do Santos, tá por aqui. Pegar uma palavrinha dele 

em relação à postura do Santos hoje. 

Repórter de outra emissora: (...) palco que você conhece bem, que é o Olímpico. Tem 

alguma forma de agüentar essa pressão toda? 

Vagner Mancini (Santos): Eu acho que o Santos tem que encarar o Grêmio, tem que 

jogar futebol, não dá para só marcar e não dá só para atacar. Tem que haver um 

equilíbrio entre isso, até para que a gente possa já no início do jogo dá uma esfriada no 

ímpeto do adversário que joga em casa.  

Repórter: Uma postura mais ofensiva Vagner? 

VM: Uma postura do Santos. Uma equipe que marca, que joga em velocidade e que 

fatalmente vai chegar a frente também.  

Repórter: Vagner Mancini, técnico do Santos.  

R: Marcelo Rospide, o técnico do Grêmio, a idéia para enfrentar o time do Santos, que 

tem qualidade, toque de bola e boa chegada? 

Marcelo Rospide (Grêmio): A idéia é manter o mesmo trabalho que a gente vem 

fazendo na Libertadores, mesmo espírito. Encarar o jogo como uma final, porque cada 

jogo do Campeonato Brasileiro representa uma pontuação mais adiante que não pode 

ser perdida.  

Repórter: Em casa é obrigação do Grêmio atacar? 

MR: Com certeza. Em casa temos que pontuar, vamos buscar os três pontos, fazer o 

resultado e esse é o objetivo.  

Repórter: Muito bem, está aí o técnico Marcelo Rospide, sempre concentrado, que está 

dando uma boa resposta no comando do Grêmio.  

Repórter: Fábio Santos falando sobre esse jogo, a estréia no Brasileiro.  
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Fábio Santos (Grêmio): (...) é difícil, um jogo difícil. A gente sabe que é complicado, 

uma equipe grande como o Santos, um clássico. A gente tá confiante, vem numa 

seqüência legal aí, vamo esperar fazer um bom jogo.  

Repórter: Tá aí o Fábio Santos.  

 

Saída para o Intervalo – Grêmio 0 x 0 Santos 

Repórter: Jogadores do Grêmio deixando o gramado. Vamos lá até o Adílson, que vai 

falar a respeito (...) 

Repórter: Aqui tá o Fábio Santos. 

Fábio Santos (Grêmio): (...) no segundo tempo a gente vai fazer um gol.  

Repórter: O que que faltou Fábio? 

FS: Não, finalização. A equipe vem criando, tá bem, tá com uma posse de bola legal. É 

só concluir melhor que a gente vai acabar fazendo um gol.  

Repórter: Fábio Santos.  

Repórter: Tá faltando conclusão Adílson? 

Adílson (Grêmio): Também, a gente tá errando muito passe. A partida tá muito 

equilibrada, mas a gente vai acertar agora para fazer o gol no segundo tempo.  

Repórter: Legal.  

Repórter: Tá aqui o Rafael Marques. 

Rafael Marques (Grêmio): (...) as oportunidades e conseguir vencer o jogo. 

Repórter: E o primeiro tempo Rafael Marques? 

RM: Foi um jogo aberto. As duas equipes tiveram possibilidades de fazer os gols. 

Acho que um jogo de muita qualidade. Esperamos voltar pro segundo tempo, marcar 

um pouco mais forte, para conseguir fazer um bom jogo e poder conseguir a vitória.  

Repórter: Tá aqui o Souza, o que que você acha que faltou para a abertura do placar na 

tua avaliação Souza? 

Souza (Grêmio): Jogo aberto, jogo bonito, principalmente para quem veio ao campo. 

Jogo lá e cá. O Santos teve chances, o Grêmio também. Mas no mais a nossa equipe tá 
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sabendo trabalhar a bola. Acho que tamos deixando alguns espaços quando tamos 

atacando, então é sair para atacar, mas ficar resguardando aqui atrás, que é isso que o 

Santos quer. Toda a equipe que vem jogar fora de casa, vem jogar no contra-ataque.  

Repórter: Tá aí, obrigado Souza, 0 x 0.  

Repórter: Victor.  

Victor (Grêmio): (...) a gente começou dando um pouco de espaço para a equipe do 

Santos e isso pode ser fatal para uma equipe de qualidade, como é a equipe do Santos. 

Mas depois conseguimos encaixar bem a marcação, tivemos algumas oportunidades e 

poderíamos até ter saído com um placar positivo nesse primeiro tempo.  

Repórter: Defesa fundamental aquela bola no pé do Paulo Henrique. 

V: A equipe do Santos tem qualidade, então você não pode dar espaço porque eles têm 

jogadores de qualidade na armação e podem ser o diferencial na hora que um atacante 

se movimentar.  

Repórter: Fabiano Eller falando. 

Fabiano Eller (Santos): (...) chance clara de gol mesmo que ele teve foi só uma. Mas 

ele é matador, dificilmente ele acaba perdendo esses gols. Pode ter certeza que se ele 

tiver mais oportunidade, vai fazer. 

Repórter: Foi bem o Santos no primeiro tempo, Fabiano? 

Repórter de outra emissora: (...) o Grêmio chega, mas o goleiro Douglas não trabalhou. 

É um domínio que chega até a ser falso ou estou enganado? 

FE: Tem que ter cuidado. Apesar de que eu acho que o jogo tá igual, a gente teve até 

uma oportunidade mais clara que eles, que foi a com o Kléber Pereira, que ele acabou 

perdendo, com o Paulo Henrique também. Só que o Grêmio no finalzinho começou a 

contra-atacar muito a gente, então fica complicado pro setor defensivo tomar tantos 

contra-ataques. Agora no segundo tempo é importante a gente ter consciência que é 

preciso perder menos bolas, ceder menos contra-ataques para eles. Porque um contra-

ataque desses pode ser mortal.  

Repórter: Muito bem, está aí o Fabiano Eller.  
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Volta para o intervalo: 

Repórter: Santos tá voltando para o segundo tempo, tá aqui o técnico Vagner Mancini. 

O que você pediu no intervalo para os jogadores, Vagner? 

Vagner Mancini (Santos): A equipe, no final do primeiro tempo, acabou errando muito 

na saída de bola e fez com que o Grêmio fosse, marcasse a frente. A gente tem que 

tentar sair melhor por jogo e adotar aquilo que foi feito no início. Uma equipe que 

marcasse bem, que chegasse rápido essa bola no Neymar e no Mádson.  

Repórter: Muito obrigado, Vágner Mancini.  

Repórter: Rospide. 

Marcelo Rospide (Grêmio): (...) temos que estar um pouco mais atentos para as 

flutuações do ataque do Santos, que é muito móbil. Mas, seguir nesse ritmo, adiantar 

um pouco a marcação e tentar concluir com mais precisão.  

Repórter: Marcelo Rospide.  

 

Final de jogo: Grêmio 1 x 1 Santos 

Repórter: Chegar aqui nos jogadores do Grêmio. Aqui o zagueiro Léo, falando sobre o 

empate em 1 a 1 no primeiro jogo. Tava na mão essa vitória Léo? 

Léo (Grêmio): Tava na mão. Infelizmente eles acertaram um chute ali que foi 

indefensável, mas às vezes acontece. É levantar a cabeça, continuar a nossa caminhada 

no Brasileiro, que ainda tem muita coisa para acontecer.  

Repórter: Tá aí o zagueiro Léo. 

Repórter: Adílson, o Grêmio pressionou, saiu na frente, mas não conseguiu segurar. 

Adílson (Grêmio): É, felicidade do atleta do Santos. Fez um golaço. A equipe se 

portou bem, procurou o resultado, conseguiu, até certo ponto. Tivemos a infelicidade 

de tomar esse gol.  

Repórter: Adílson.  

Repórter: Autor do gol do Grêmio, o zagueirão Réver. Foi lá na frente resolver, no fim 

do jogo o Molina acertou aquele chute. Começar pelo teu gol.  
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Réver (Grêmio): Acho que o gol é importante, a gente tá marcando. Mas seria melhor 

se o Réver não teria feito gol, qualquer um tivesse feito o gol, e o Grêmio saído com a 

vitória. Mas a gente tem que levantar a cabeça, tem muito campeonato pela frente 

ainda. Um tropeço dentro de casa, mas temos que pensar que a equipe do Santos 

também é uma equipe forte, favorita ao título. Então se a gente saísse com a vitória, 

seria muito importante. Mas felizmente a gente não deixou de somar pontos.  

Repórter: Ok, Réver. 

Repórter: Aqui com o goleiro Victor. Não tinha como pegar, o Molina foi feliz, né 

Victor? 

Victor (Grêmio): Foi feliz. Fiz o que pude lá, mas realmente o mérito foi dele. 

Repórter: Tá aí a palavra do goleiro Victor do Grêmio.  

Repórter: Eu tenho o Molina, pode ser? 

Repórter: Claro.  

Repórter: Seis anos depois Molina, você volta a marcar gols contra o Grêmio aqui no 

Olímpico. Você tava no Independiente de Medellín e fez os dois gols naquele empate 

em 2 a 2.  

Molina (Santos): É, é, depois de seis anos. 2003 vim acá ao campo do Grêmio, com 

Independiente de Medellín, e conquisto um belo gol. E hoje, por sorte, repete, repete 

um gol que hoje nos dá um empate muito importante no comecinho do Brasileirão.  

Repórter: Você foi contatado por alguém do Grêmio para jogar o Campeonato 

Brasileiro pelo Grêmio, Molina? 

M: A verdade é que sempre o procurador, me está falando que tem possibilidade de vir 

para cá, para o Grêmio, mas acho que tudo más por lo que falam você, os jornalistas. 

Até aqui nunca me procurou a comissão diretiva do Grêmio. Então é tudo más 

especulação, que sempre se vive antes do comecinho de um torneio.  

Repórter: Muito obrigado, Molina.  

Repórter: Aqui tem o Souza, tá observando o Fabão, foram companheiros no São 

Paulo. Enquanto o Fabão conversa, a gente conversa com o Souza por aqui. Grêmio 

pressionou, saiu na frente, mas aí o Molina fez um gol que não tinha como pegar né? O 

Victor se esticou todo, mas não dava, não é Souza? 
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Souza (Grêmio): É, às vezes, a gente fica feliz quando faz, mas tem pessoas de 

qualidade. Foi de muito longe, pegou na veia. A minha aqui eu peguei, mas ela muito 

no meio. Mas tá de parabéns. Quem teve aqui, eu acho que viu um espetáculo bonito. 

Repórter: E agora vem a Libertadores? 

S: Quarta-feira já, na seqüência. É continuar, eu acho que o torcedor saiu satisfeito, 

pelo que o Grêmio apresentou hoje, mais volume dentro de casa. Não era o que nós 

queríamos, mas futebol existe três resultados e hoje foi o empate.  

Repórter: Tá aí, palavra do Souza.  
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Anexo A10: PALMEIRAS X CORITIBA – RÁDIO ELDORADO ESPN – SÃO 

PAULO 

 

Pré-Jogo: 

Repórter: Deixa eu aproveitar para um rápido registro com o técnico Renê Simões. 

Renê Simões (Coritiba): (...) voltadas para terça-feira, o Palmeiras não viria com uma 

equipe titular, a gente sabia disso. 

Repórter: Te surpreendeu? Muda em alguma coisa não saber se o adversário estará em 

força máxima ou não? Adia o jogo ou não? 

RS: Eu trabalhei as duas formas. Se o jogo fosse quarta-feira, eu tinha certeza que o 

Palmeiras viria com a força máxima. Mas sendo terça-feira, o espaço é curto, tem uma 

viagem no meio. Tá certo o Wanderley. Mas a qualidade desses jogadores em campo, 

olha aí ó. Eu gostaria de ter eles lá no Coritiba.  

Repórter: Obrigado. Aqui um rápido registro com o técnico Renê Simões.  

Repórter: Aqui o Keirrison. 

Keirison (Palmeiras): (...) são equipes aí, que vão disputar bastante. Então a gente tem 

que começar bem. O importante é que o grupo do Palmeiras não é somente os 11. É 

todos que tão empenhados. Tenho certeza que a gente vai procurar fazer uma boa 

partida.  

Repórter: Essa hora o importante é não perder ninguém para terça, não é Keirrison? 

K: É, é um jogo importante aí, como esse também né. Porque começa o Brasileiro, 

onde as equipes aproveitam esse começo para dar uma arrancada. Então a gente 

também tá com esse pensamento. Professor Wanderley também passou isso para nós. 

Então todo mundo tá preparado aí. Se for entrar, a gente vai fazer tudo para conseguir 

a vitória. 

Repórter: Obrigado. Valeu Keirrison, que vai pro banco de reservas.  

Repórter: Registro com o técnico do Palmeiras, Wanderley Luxemburgo, antes da 

partida.  

Wanderley Luxemburgo (Palmeiras): (...) boto para jogar, na terça ou na quarta. 

Agora, só aqui que eu fiz uma mudança porque se o jogo fosse quarta-feira poderia ter 
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sido uma situação diferente. Como passou para terça-feira de novo, então já tive que 

refazer, mas sem problemas.  

Repórter: É só na questão da preparação Wanderley? Até essa muda, não muda, joga 

terça, joga quarta, isso atrapalha todo um planejamento? 

WL: Claro né. O jogo é na terça-feira eu tinha uma proposta que é essa aí. aí, joga 

quarta-feira, eu fiz uma outra opção. Aí voltou para terça, eu voltei com aquela outra 

proposta que tinha anterior. Mas, vou fazer o que?  Tem outra equipe que vai joga em 

campo hoje, uma equipe preparada para jogar um grande jogo.  

Repórter: Muito obrigado. Aqui o técnico do Palmeiras.  

 

Saída para o intervalo: Palmeiras 0 x 1 Coritiba 

Repórter: (...) como titular, qual a impressão do time do Palmeiras no primeiro tempo? 

Mozart (Palmeiras): A impressão é nós dominamos o primeiro tempo inteiro. Tivemos 

três chances de fazer gol e num lance isolado eles saíram na frente. Vamo tenta 

reverter.  

Repórter: Vai tentar reverter. 

Repórter: Aqui com o Marcelinho Paraíba. 

Marcelinho Paraíba (Coritiba): (...) tamo com a vantagem, mas o jogo não tá fácil. 

Acho que a gente precisa corrigir algumas coisas. Eu to precisando ainda entrar no 

jogo, algumas bolas eu to perdendo facilmente. Mas o professor vai conversar aí no 

intervalo para no segundo tempo a gente voltar melhor.  

Repórter: Falou o autor do gol do Coxa, Marcelinho Paraíba.  

Repórter: Jéfferson vai falar do lance do pênalti.  

Jéfferson (Palmeiras): Eu perdi o tempo de bola. Só que na hora que eu cai, ele se 

jogou e o juiz deu pênalti.  

Repórter: Perdeu o tempo de bola, para variar.  

Repórter: O Pedro Ken tá chegando por aqui e o Felipe também. Vamo tenta uma 

palavra com o zagueirão do Coritiba. 
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Felipe (Coritiba): (...) ter tranqüilidade, acertar o posicionamento, que é o mais 

importante, e impor a marcação forte para não dar espaço pro Palmeiras jogar.  

Repórter: O Williams já teve duas oportunidades de cabeça, cara a cara com o 

Wanderley. Precisa tomar cuidado com isso também? 

F: Pois é, acho que dois vacilos ali atrás e quase que o Palmeiras empata e até vira o 

jogo. Tem que procurar estar concentrado até o final, administrar o placar, ou então 

quem fazer mais um aí.  

Repórter: Obrigado. Aqui a palavra do zagueiro Felipe. 

Repórter: Bruno, lá do gol, o Palmeiras tá melhor? 

Bruno (Palmeiras): Eu acho que tá. Acho que a gente foi melhor no primeiro tempo. A 

gente sabia que o Coritiba ia vir no contra-ataque. Tem o Carlinhos Paraíba, tem o 

Marcelinho, tem o Ariel, tem o outro lá, o outro menino atacante que é rápido... 

Repórter: Marcos Aurélio. 

B: Isso, Marcos Aurélio, Pedro Ken. Então eu acho que a gente sabia que ia ser no 

contra-ataque. E a gente tá bem postado atrás. Não teve muito contra-ataque. 

Infelizmente a gente saiu perdendo num pênalti. Mas o jogo tá bom, a gente poderia ter 

saído vitorioso do primeiro tempo.  

Repórter: Obrigado. Aqui o Bruno. 

Repórter: E aqui eu fecho com o Wanderley, goleiro da equipe do Coritiba. 

Wanderley (Coritiba): (...) é volta com a mesma vontade e mesma pegada pro segundo 

tempo, que eu tenho certeza que a vitória vai vir.  

Repórter: Surpresa o resultado na tua opinião? Ou nem tanto? 

W: Nem tanto né. A nossa equipe veio para vencer. O Campeonato Brasileiro é um 

campeonato de pontos corridos e dentro de casa ou fora de casa a gente tem que 

procurar vencer. 

Repórter: Você acha que o Palmeiras vai voltar com alguns titulares para precisar virar 

o jogo no segundo tempo? 

W: Tenho certeza né. O Palmeiras precisa da vitória também. Tem alguns titulares no 

banco. Só que a gente tem a vantagem de 1 a 0 e tem os contra-ataques. Eu tenho 
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certeza que o professor vai orientar bem a gente no intervalo e vamo voltar com tudo 

pro segundo tempo.  

Repórter: Obrigado. Não tem mistério, é só no contra-ataque no segundo tempo. O 

último homem do Coxa. 

Repórter: (...) para fazer a conclusão e empatar a partida? 

Williams (Palmeiras): Não, não, nunca. Eu tentei pegar a bola firme e ela só raspou, 

mas faz parte né. Vários atacantes perdem muito gol. Eu to criando, to tentando fazer, 

uma hora ela entra.  

 

Volta para o segundo tempo: 

Só comentário.  

 

Final de jogo: Palmeiras 2 x 1 Coritiba 

Repórter: O primeiro que vai hablar em nossos microfones é o Ortigoza. Até o fim 

brigando Ortigoza? 

Ortigoza (Palmeiras): (...resposta inaudível...) 

Repórter: Não pode deixar de pelear, ou brigar. 

Repórter: Deixa eu chegar aqui no Felipe, que saiu aplaudindo de forma irônica o 

bandeira.  

Felipe (Coritiba): (...) para mim foi impedimento claro. Eu não sei o que mostra a TV 

aí, mas pra mim o auxiliar falhou, o bandeira falhou pô. Porque ele se adiantou na 

frente ali,. 

R: Você saiu aplaudindo de forma irônica o bandeira? 

F: Não. 

Repórter: Passou o Felipe, reclamando muito por aqui.  

Repórter: Diego Souza. 

Diego Souza (Palmeiras): (...) então foi importantíssimo essa vitória, de virada ainda, 

para que a gente possa tá bem na Libertadores e seguindo também no Brasileiro.  
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Repórter: Aqui Diego Souza. 

Repórter: Chegar no Carlinhos Paraíba aqui, vamo ouvir o lateral da equipe do Coxa. 

Carlinhos Paraíba (Coritiba): (...) falta de atenção, falta de atenção só.  

Repórter: Tá aí, falta de atenção, jogadores tão irritados por aqui.  

Repórter: Eu to esperando o Keirrison, enquanto isso o Cleiton Xavier.  

Cleiton Xavier (Palmeiras): (...) olha, diferente, mas eu acho que apresentou um bom 

futebol, principalmente no segundo tempo, e conseguimos uma vitória 

importantíssima.  

Repórter: Aqui o Cleiton Xavier.  

Repórter: Repórter: Marcelinho Paraíba. 

Marcelinho Paraíba (Coritiba): (...) mas dá para chegar longe. 

Repórter: Marcelinho, time vacilou nesse segundo tempo? 

MP: Vacilou, mas eu acho que o segundo gol do Keirrison foi em impedimento.  

Repórter: Tá aí, essa é a reclamação geral aqui do lado do Coxa. 

Repórter: Marcão. 

Marcão (Palmeiras): (...) eu não ia poder se abater, porque a gente sabe que nós temos 

uma decisão e a gente tem que saber dividir as coisas.  

Repórter: Marcão, se o Palmeiras manter esse time misto pro restante do campeonato 

até estar na Libertadores da América, vai manter a qualidade? Vai manter as chances 

do time chegar lá em dezembro com chances de título? 

M: O trabalho tá sendo feito para isso. Poucos times tem um grupo forte como o 

nosso.Talvez o Internacional, que tem um grupo muito forte, o São Paulo, o Cruzeiro, 

Corinthians. E nós tamo entre esses cinco aí que vão brigar pelo título. Fora os outros 

né. Mas, eu acho que no caminho certo. O importante é o grupo tá bem preparado 

porque o professor vai utilizar todo mundo.  

Repórter: Posso ouvir o Keirrison? (...) Vamos ouvi-lo. 

Keirrison (Palmeiras): (...) por tudo e agradecendo a torcida do Palmeiras. 

Repórter: Keirrison, como é que foi o gol contra a equipe do Coritiba? 
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K: Não, eu acho que a minha função eu to cumprindo, meu trabalho no Palmeiras. 

Hoje eu faço parte da equipe. Eu entrei para ajudar, fazer de tudo, e graças a Deus eu 

consegui novamente. 

Repórter: Você achou que as críticas foram justas? 

K: (...) As críticas vai vir, porque eu não sou qualquer jogador, então é por isso que as 

críticas vêm.  

Repórter: Palavras fortes aqui. 

Repórter: Aqui um ex-companheiro do Keirrison, Pedro Ken. Vamo ouvir o jogador 

do Coritiba.  

Pedro Ken (Coritiba): (...) é o que eu falei. Acho que em certos momentos, não é nem 

na hora de voltar para marcar, mas principalmente quando a gente pegava na bola para 

puxar os contra-ataques, a gente errava o passe e tinha que voltar correndo de novo 

para se fechar. Acho que se a gente tivesse acertado um pouco mais, a gente teria 

criado mais condições e não teria deixado eles pressionarem tanto.  

Repórter: Um resultado como esse, da forma como aconteceu, pode influenciar de 

alguma forma na Copa do Brasil, o confronto com a Ponte? 

PK: Não, de forma alguma, são duas competições diferentes. A gente sabe que é difícil 

jogar aqui também. Felizmente a gente conseguiu fazer o placar no primeiro tempo, 

não conseguimos resistir, mas vamos com força total aí para Ponte.  

Repórter: Obrigado. Por aqui o Pedro Ken.  

Repórter: Vou mais um pouquinho aqui de Keirrison. Daqui a pouco vem o Williams 

também. 

Keirrison (Palmeiras): (...) tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para conseguir a 

classificação.  

Repórter: Você se sente mais aliviado depois do gol ou é impressão? 

K: Não sei porque aliviado, não é de hoje. Sempre eu to aliviado, graças a Deus.  

Repórter: Aqui o Keirrison. 

Repórter: E aqui a gente fecha o lado do Coxa com o goleiro Wanderley. Vamos ouvir.  
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Wanderley (Coritiba): (...) É complicado né. Um lance que tá de frente e só tirou a 

bola. Mas temos que erguer a cabeça porque tem um jogo difícil terça-feira, com a 

Ponte em Campinas.  

Repórter: Wanderley, voltando pro jogo. Um pecado ali, de certa forma. Mas o que 

você acha que o Coritiba poderia ter feito diferente para evitar uma pressão maior do 

Palmeiras? 

W: Matar o jogo, pô. O Palmeiras veio para cima. A gente tinha que explorar os 

contra-ataques e acabar fazendo o segundo gol. Mas nossa equipe recuou muito, 

esperou o Palmeiras aqui no nosso campo e a pressão foi muito grande. A gente tentou 

ajudar aí defendendo as bolas, mas no finalzinho tomamos dois gols. Futebol é assim, 

às vezes a bola acaba entrando no final mesmo.  

Repórter: Aí a palavra do Wanderlei, goleiro do Coxa, que estréia com derrota pro 

Palmeiras aqui na Palestra. 

Repórter: O último do Palmeiras aqui vai ser o Williams. Vamos ver se essa lesão 

preocupa para terça-feira. 

Williams (Palmeiras): (...) e se Deus quiser vai dar tudo certo na terça-feira.  

Repórter: Williams, para quem dizia que o Williams não marcava gol, é o artilheiro do 

Palmeiras no Brasileiro? 

W: Ha..primeiro jogo né. Comecei com o pé direito graças a Deus. Precisava fazer um 

gol aqui no Palestra, não tinha feito ainda. E espero dar seqüência, fazer mais gols, 

para dar alegria para essa torcida que o tempo todo incentivou a nossa equipe.  

Repórter: Voltou a dor no púbis? 

W: É, eu senti um pouquinho na hora do gol, mas o Rosan, quando eu voltei a treinar 

ele falou era normal. Eu ia sentir um pouco ainda. Mas é só fazer o tratamento para se 

Deus quiser tá pronto terça-feira.  

Repórter: Você acha que dá para ir terça-feira então? 

W: (...) não, não, na hora eu joguei a camisa. Não sei onde foi parar. Mas o segurança 

trouxe, deu tudo certo.  

Repórter: Deu tudo certo e ele sente que dá para jogar na terça-feira de novo com 

dores no púbis, o Williams, que fez o gol de empate do Palmeiras. 
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ANEXO B: PERGUNTAS E RESPOSTAS AGRUPADAS 

 

Anexo B1: Pré-Jogo 

 

Perguntas classificadas em expectativa para o jogo: 

1 Um meio-de-campo diferente, com o Odair e o Muriqui hein? 

2 Edmundo, o Silas tava preocupado com relação a camisa do Avaí, que atrás é um 

azul claro, e o Galo tá com uma camisa branca. Isso não pode prejudicar? 

3 Existe alguma fórmula para vencer o Goiás no Serra Dourada, Valdemar? 

4 Valdemar, você tá tendo alguma dificuldade nesse início de Brasileiro, por exemplo, 

ter que improvisar o Asprilla, que é zagueiro, na lateral-esquerda? 

5 Manda um abraço para galera Cicinho. Cicinho, tudo positivo para esse jogo? 

6 O que que o técnico Estevam Soares pediu para vocês, especialmente para você que 

conhece aqui? 

7 Como vai ser, o Barueri vai para cima do Sport? Vai aguardar mais? 

8 Como é que é estar pela segunda vez na capital pernambucana e boa noite? 

9 Conversar aqui com o Thiago Humberto, ele que vai jogar como homem de ligação, 

mas também você joga como atacante, não é? 

10 Em certos momentos o Barueri vai jogar com três atacantes ou você vai jogar mais 

recuado? 

11 O que você espera da partida de hoje, a estréia do Campeonato Brasileiro da série 

A? 

12 A gente sabe que o Thiago é o meio de armação, mas algum dos volantes chega 

junto com o Thiago na armação ou só ficam na marcação? 

13 O que que o Estêvão pediu para vocês? 

14 Valeu. Sozinho de novo meio-campo, tá faltando aquele companheiro, Paulo? 

15 Vou conversar com o camisa número 4, Leandro Cástan. Saber dele se o Estevam 

Soares mandou fazer uma marcação especial em cima de alguém ou vai ser marcação 

por zona mesmo? 

16 Pro time do Sport você tem nova oportunidade ao lado do Vandinho. (...) 

posicionamento? 

17 Mano, é claro que o torcedor que vê esse time aqui vai fica preocupado, porque não 

é o time titular. Mas, enfim, você é o técnico e sabe o que é melhor, até pensando no 
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duelo da Copa do Brasil. O torcedor tem que se preocupar ou esse Corinthians de hoje 

vai fazer o que todos esperam? 

18 Te surpreendeu esse time que foi escalado? 

19 O Flamengo com esse esquema, a sua função de chegar um pouco mais atrás, até 

porque sabe do potencial ofensivo da equipe do Cruzeiro, não? 

20 Qual que é a orientação nessa sua função, vai marcar alguém em especial? A 

marcação vai ser por setor? 

21 Esse sistema, com o Aírton e os volantes dando uma outra cobertura aqui na defesa, 

até por precaução com o ataque rápido do Cruzeiro também? 

22 E o principal, hoje já é uma decisão de Campeonato Brasileiro. Pontos-corridos é 

assim, todo jogo vale uma decisão,não é Fábio? 

23 Algum ponto específico do Cruzeiro que chame mais a atenção? Ronaldo Angelim 

falava do meio-campo, que é muito rápido, todo mundo sabe sair por jogo. Seu ponto 

aqui também, sua cozinha.  

24 Nada melhor do que estrear no Campeonato Brasileiro em um palco que você 

conhece bem, não é Arouca? 

25 Aqui o Júnior César. Expectativa muito grande no Maracanã você voltando a atuar 

por aqui, não é Júnior? 

26 Momento importante começar um Brasileiro no Maracanã contra um time grande 

como o São Paulo, não é Fernando? 

27 Uma postura mais ofensiva Vagner? 

28 Marcelo Rospide, o técnico do Grêmio, a idéia para enfrentar o time do Santos, que 

tem qualidade, toque de bola e boa chegada? 

29 Em casa é obrigação do Grêmio atacar? 

30 Te surpreendeu? Muda em alguma coisa não saber se o adversário estará em força 

máxima ou não? Adia o jogo ou não? 

 

Repostas: 

1 Olha, o Odair segura um pouco mais a bola, também conduz. E o Muriqui já conduz 

bastante a bola. Então tá bem diversificado e eu creio que vá dar tudo certo. 

2 Não, não. O árbitro verificou o uniforme e achou que era conveniente jogar com 

esse, as duas equipes jogarem esses uniformes.  

3 Jogar futebol. O nosso desporto é o futebol. Então nós temos que jogá-lo com 

bastante qualidade, toda atenção que é preciso ter com a equipe do Goiás, respeitar 
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demais o adversário, que respeitando o adversário é o melhor caminho que nós temos 

para chegar a um bom resultado sempre. 

4 Não, nós estamos trabalhando conforme as possibilidades da gente. Tem sido assim 

até agora, trabalhar dentro das possibilidades, ver quem está melhor no momento para 

tá dentro do campo.  

5 Não, tudo tranqüilo. Nosso time tá bem treinado. Tamo bem entrosado, agora é só 

começar bem dentro de casa, o mando é nosso e a gente tem que mandar aqui dentro 

de casa.  

6 É, com certeza, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. O Sport vem numa 

campanha muito boa, Libertadores, nos outros campeonatos que disputa. Nossa equipe 

tá preparada, fez um grande Paulista. A gente espera manter o que fez no Paulista. 

Muita atenção, a gente que vai ser os primeiros minutos muito intensos do Sport. Mas 

no decorrer da partida a nossa equipe vai entrar com muito tranqüilidade e esperamos 

fazer um grande jogo. 

 7 Não, com certeza, vamo para cima, é o nosso jogo. Nós temos três atacantes, é o 

jeito que joga a nossa equipe. Temos qualidade para jogar aqui. A gente sabe que os 

primeiros minutos vai ser uma questão do Sport, até porque eu conheço aqui. Mas 

depois, no decorrer da partida que a gente segurar isso ai. Quem tiver melhor vai 

ganhar a partida. 

8 Para gente é gostoso estar em Recife. Um belo palco, belo espetáculo aqui em 

Recife, futebol de primeira divisão. A gente espera sempre repetir as boas atuações. A 

comissão nacional tá investindo muito em árbitros novos, então não pode reclamar. 

(...) Com certeza esse grupo que tá chegando já mostrou trabalho.  

9 Com certeza, o professor da liberdade para mim. Eu vou jogar no meio-campo para 

chegar na frente também de surpresa e fazer o gol.  

10 Não, eu vou jogar mais no meio mesmo.  

11 Espero que a gente possa fazer uma boa estréia ai né. É o início do trabalho da séria 

A aí, então eu acho que a gente possa fazer um trabalho bom dentro dessa partida e 

sair daqui com o resultado positivo, que é importante.  

12 Não, a gente também vai procurar chegar naquela faixa ali do ataque, 

principalmente com o passar do tempo. Esperamos fazer um bom jogo e conseguir a 

vitória.  
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13 Ah, pediu muita atenção, que o Sport inteiro ou não a gente tem que respeitar a 

equipe do Sport. Mas claro que a gente vai em busca da vitória, mas sempre 

respeitando.  

14 Às vezes a entrada de alguém sempre é importante. Mas, tá legal, aquilo o Nelsinho 

escalar a gente tem que procurar sempre fazer o melhor.  

15 É, vamos marcar por zona, mas sabemos que eles têm muitos jogadores de 

qualidade, principalmente o Paulo Baier, que é um grande jogador, tem que ter uma 

atenção especial com ele.  

16 É, é uma referência ali, eu e ele, vamos revezar ali na frente. Esperamos manter o 

bom entrosamento.  

17 É terrível jogar assim, não tenha dúvida. Tudo o que a gente quer é colocar uma 

equipe entrosada, mas não foi possível dessa vez.  

18 Fica atento a algumas situações, alguma ou outra nós ficamos sempre atentos em 

função também das notícias que vocês davam. 

19 O time deles é um time muito bom. A equipe deles não tem falha nenhuma e nós 

vamos entrar para sair daqui com uma vitória. 

20 A marcação vai ser por setor, quem cair do meu lado eu vou marcar.  

21 Ele faz o papel do terceiro zagueiro. Pega um dos atacantes, eu marco o outro e o 

Wellington sobra. E a gente tem o nosso meio-campo já formado aí, vocês estão 

vendo, para marcar os jogadores do Cruzeiro. Então, o Flamengo tá bem treinado, 

vamos ver se a gente coloca em prática para conseguir um bom resultado.  

22 Com certeza. Atitude para conseguir a vitória, principalmente dentro de casa. 

Inteligência para jogar fora, porque é um campeonato que todos os pontos são 

necessários para fazer uma boa campanha. A gente viu no ano passado e espero que a 

gente consiga corrigir os erros do ano passado e evoluir.  

23 É verdade, o meio-campo do Cruzeiro é um grande meio-campo. Assim como 

ataque, assim como a defesa. Então nós temos que ter bastante atenção com a equipe 

completa deles, porque é uma equipe de muita qualidade.  

24 Sem dúvida. É legal estar voltando aqui ao Maracanã, onde eu joguei bastante 

tempo, agora ve stindo a camisa de outra equipe. Vamos fazer de tudo para que o São 

Paulo saia vencedor hoje.  

25 É uma sensação boa né. Jogar contra o ex-clube. Uma história que eu tive aqui 

dentro bonita, onde eu fui campeão. Tenho amigos, tenho colegas aqui, e é uma 

satisfação boa revê-los novamente.  
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26 Brasileiro não tem para onde correr, a gente sabe como que é. Vamos entrar para 

decidir e conseguir a vitória.  

27 Uma postura do Santos. Uma equipe que marca, que joga em velocidade e que 

fatalmente vai chegar a frente também.  

28 A idéia é manter o mesmo trabalho que a gente vem fazendo na Libertadores, 

mesmo espírito. Encarar o jogo como uma final, porque cada jogo do Campeonato 

Brasileiro representa uma pontuação mais adiante que não pode ser perdida.  

29 Com certeza. Em casa temos que pontuar, vamos buscar os três pontos, fazer o 

resultado e esse é o objetivo.  

30 Eu trabalhei as duas formas. Se o jogo fosse quarta-feira, eu tinha certeza que o 

Palmeiras viria com a força máxima. Mas sendo terça-feira, o espaço é curto, tem uma 

viagem no meio. Tá certo o Wanderley. Mas a qualidade desses jogadores em campo, 

olha aí ó. Eu gostaria de ter eles lá no Coritiba.  

 

Registros indiretos: 

30 (...) e tentar a primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro.  

31 (...) é aquele friozinho da estréia normal. Nós sabemos da qualidade do time deles, 

mas nosso time também tem bastante qualidade. E vamo com tudo, como a gente 

sempre fez aqui dentro de casa. Partir para cima para ganhar deles.  

32 (...) é, eu vou procurar marcar sobre o terreno, mas quando der pra sair pra jogar eu 

vou sair também. É isso, vamo jogar da mesma forma que a gente jogou contra a 

Chapecoense. Vamo para cima deles, mas com cautela. Vamo jogar da mesma forma 

que a gente vem jogando.  

33 É sempre muito importante, os jogadores estão conscientes disso, e toda nossa 

vontade, todo empenho, vai ser colocado dentro do campo. 

34 Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado.  

35 (...) para que a bola possa entrar.  

36 (...) o importante é sair daqui com a vitória. Acho que é só a gente impor o futebol 

que a gente vem jogando que a gente sai com a vitória.  

37 É manter a calma. A equipe é uma grande equipe, um grande técnico, uma grande 

equipe, um grande clube. Então nós temos que manter a calma para conseguir um bom 

resultado. 

38 Eu acho que o Santos tem que encarar o Grêmio, tem que jogar futebol, não dá para 

só marcar e não dá só para atacar. Tem que haver um equilíbrio entre isso, até para que 
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a gente possa já no início do jogo dá uma esfriada no ímpeto do adversário que joga 

em casa.  

39 (...) é difícil, um jogo difícil. A gente sabe que é complicado, uma equipe grande 

como o Santos, um clássico. A gente tá confiante, vem numa seqüência legal aí, vamo 

esperar fazer um bom jogo.  

40 (...) são equipes aí, que vão disputar bastante. Então a gente tem que começar bem. 

O importante é que o grupo do Palmeiras não é somente os 11. É todos que tão 

empenhados. Tenho certeza que a gente vai procurar fazer uma boa partida.  

 

Perguntas classificadas como fatores extra-campo: 

1 Dá para buscar uma Libertadores, é o objetivo de vocês? 

2 Complica o fato de já ser o terceiro treinador em 5 meses? 

3 Serve de lição o que aconteceu com o Náutico nos dois últimos anos, onde o clube 

lutou para não ser rebaixado, Valdemar? 

4 Você esteve aqui no Sport em que ano? 

5 Tá no Barueri desde? 

6 Francisco, você que estréia ai no Brasileirão. 

7 Quanto tempo você tá lá e quantos gols você fez mesmo? 

8 Cinco anos em um clube. E a multa rescisória, lembra mais ou menos quanto que é? 

9 (...) contatou você?  

10 Já jogou série A? 

11 O assunto hoje é Barueri, mas só para dar uma adiantada, terça-feira ou quarta 

muda alguma coisa? Eu queria que você falasse aquilo que você falou para mim no 

vestiário.  

12 Ano passado o Sport tentou contratar esse atleta, mas ai não conseguiu. O que foi 

que pegou, o Márcio? 

13 Mano, Renato Gaúcho, inclusive, foi tema até de uma conversa do Luxemburgo. 

Porque o Fluminense tava na Libertadores no ano passado e meio que deixou o 

Campeonato Brasileiro de lado para pensar na Libertadores. Esse é um risco que um 

clube que tá disputando a Copa do Brasil e a Libertadores não pode cair? 

14 O Tite, você acha que o Mano tá escondendo o jogo, projetando de repente uma 

decisão com o Inter na Copa do Brasil? 

15 Deixa eu pegar uma palavra do goleiro Fábio, que já viveu esse clássico várias 

vezes pelo Cruzeiro e pelo Vasco, não é Fábio? 
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16 Ponto corrido é sempre decisão, é sempre um jogo diferente. E para você, o espírito 

de começar mais um Campeonato Brasileiro? 

17 Começa a briga pelo título do Cruzeiro e começa hoje também uma briga pela 

artilharia, com Kléber, Ronaldo, Adriano, tantos grandes atacantes do Brasil? 

18 Conversei com o Fernando Henrique e ele disse que você era muito pão-duro para 

pagar o jantar. 

19 Conversei com o Arouca e ele disse que vai pagar o jantar sim e que não tem essa 

não, Fernando. Arouca diz que paga o jantar se perder.  

20 Essa hora o importante é não perder ninguém para terça, não é Keirrison? 

 

Repostas: 

1 A gente que na realidade a nossa equipe vai estar disputando para permanecer na 

Primeira. Aí, se deus quiser, durante a competição a gente vai vendo se dá para buscar 

uma Libertadores. 

2 Sem dúvida. Se é um treinador que já ta ali, que conhece o grupo, que monta o time 

direitinho acaba ficando mais fácil. Mas se é essa a situação que estamos enfrentando, 

de um treinador que chegou agora, temos que se abraçar com ele e sair dessa situação 

de troca de treinador, chego um, chega outro, não pode ficar trocando de treinador 

direto.  

3 Não pensar nos dois últimos anos, antes de tudo. E depois também isso aí, há dois 

anos atrás a gente não pensava no final do campeonato, nós estamos somente 

começando um campeonato.  

4 To desde o ano passado. Disputei o campeonato Paulista, subimos para série A e to 

ai faz um ano e meio.  

5 2005. Eu sai em 2006, meados fevereiro de 2006. 

6 É, mas já é o meu terceiro ano de série A. Apitei 2007 um jogo, 2008 apitei três 

jogos, sendo um apitei Palmeiras e Sport, lá em São Paulo, o meu último jogo de série 

A. E estreando no ano de 2009, espero que seja com o pé direito.  

7 Não, o ano passado sim e esse ano teve alguma especulação, mas nada real.  

8 Ah, eu não sei praticamente. Porque isso aí é de clube para clube. Eu não tenho 

empresário, então acerta comigo e depois com o clube, o Barueri. 

9 Eu fiz 175 jogos e fiz 121 gols. E vai fazer cinco anos, agora em outubro.  

10 Não, essa é estréia, primeira vez. E esperamos que a gente possa aí tá sendo 

coroado nessa noite aí e sair daqui com o resultado com o resultado positivo.  
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11 Não, eu não sei o que aconteceu, mas para mim já é passado. Fico feliz pelo Sport 

ter se interessado. Só quero continuar o meu trabalho no Barueri e que as equipes 

possam ver o meu trabalhar e se interessar. Acho que futebol é isso. Futebol brasileiro 

tem muito jogador de qualidade e qualificado e acho que uma posição que tá muito 

carente hoje são as laterais, na lateral-esquerda e lateral-direita. Então, quando um 

jogador se destaca nessa posição a procura é grande. Então eu fico feliz, só tenho que 

agradecer a Deus pelo Sport ter se interessado, mas de repente eu não sei te dizer qual 

foi a situação que não deu certo. Mas eu agora eu to feliz aqui também, continuar mais 

uma temporada aqui no Barueri. Mas espero trabalhar para que eu possa conquistar 

objetivos maiores e quem sabe clubes maiores também. Porque o Barueri tem me dado 

total condição. 

12 Não, isso foi uma brincadeira que eu fiz. Normalmente a gente tá acostumado a 

jogar palito Então, o que vier é três palitos. Ou terça ou quarta, nós estamos 

preparados, entendeu? É isso que eu quis dizer. 

13 Não sei, não sei, não sei. 

14 Não, eu acho que é cruel com quem chega na final de duas competições, ou na reta 

final de uma competição quando a outra tá se iniciando, como tá se iniciando o 

Brasileiro. Por exemplo, do outro lado nós temos o Internacional. O internacional não 

joga um jogo oficial pelo Campeonato Estadual faz 45 dias, por quê? Porque terminou 

antes. Então eles estão inteiros e eles podem fazer isso que estão fazendo. Nós 

jogamos 5 ou 6 jogos decisivos nos últimos 20 e poucos dias, 30 dias. Então você 

chega num estágio que os seus jogadores não suportam mais. Eu sei como os jogadores 

saíram de campo na quarta-feira. E eu tenho que ter a sensibilidade e a inteligência de 

saber que essa é a hora de pensar um pouquinho mais para frente.  

15 É, já tive oportunidade de jogar muitas vezes contra. Esperamos que hoje a gente 

consiga um bom resultado e consiga estrear bem no Campeonato Brasileiro.  

16 Como eu disse, são atacantes de muita qualidade. Eu acredito que esse ano a média 

deve subir, de gols, e isso é muito bom. Espero que seja um excelente campeonato, pro 

torcedor, para todo mundo ver que o Brasil voltou a ter aquele bom nível de futebol. 

Eu espero que esse ano a gente possa alcançar isso.  

17 É, decisão. Pontos corridos a gente tem que, principalmente dentro de casa, buscar 

a vitória. Independente do adversário. Acho que o time tá bem concentrado, bem 

focado nos objetivos aí, para a gente sair com a vitória daqui.  

18 Não, brincadeira dele. Ele falou isso, mas não tem nada a ver.  
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19 Paga, paga não. Paga, mas demora, paga nada. Ele vai me convida mas não vai 

pagar.  

20 É, é um jogo importante aí, como esse também né. Porque começa o Brasileiro, 

onde as equipes aproveitam esse começo para dar uma arrancada. Então a gente 

também tá com esse pensamento. Professor Wanderley também passou isso para nós. 

Então todo mundo tá preparado aí. Se for entrar, a gente vai fazer tudo para conseguir 

a vitória. 

 

 

Registros indiretos: 

21 (...) a gente perdeu o título para o Sport lá no Campeonato Pernambucano, mas o 

Sport tem três anos que já joga junto. O Náutico foi montado agora no início do ano. A 

gente perdeu o primeiro turno para eles e no segundo turno eles jogavam pelo empate e 

empatou, jogando de igual para igual. O Inter é uma grande equipe todo mundo tá 

vendo aí. Agora a gente tem que botar a cabeça no Campeonato Brasileiro, que é um 

campeonato muito difícil. 

22 (...) olha, eu tenho contrato. Se chegar uma proposta oficial pro Barueri, vamo 

sentar e estudar. 

23 (...) 30 anos sem ser campeão do Campeonato Brasileiro, de uma ambição e de um 

sonho de chegar numa Libertadores, de repetir um padrão tático de uma equipe, de 

uma pressão em cima de um técnico onde 99% dos técnicos queriam estar no meu 

lugar, isso já chega de pressão. 

24  (...) jogadores de qualidade e a gente espera que esse ano a média de gols possa 

subir e seja um excelente campeonato para os torcedores assistirem.  

25  (...) boto para jogar, na terça ou na quarta. Agora, só aqui que eu fiz uma mudança 

porque se o jogo fosse quarta-feira poderia ter sido uma situação diferente. Como 

passou para terça-feira de novo, então já tive que refazer, mas sem problemas.  

 

Perguntas classificadas como preparação/jogos anteriores: 

1 Isso já foi visto anteriormente, antes do jogo? 

2 Deu para trabalhar alguma coisa em relação ao campeonato estadual, quando o 

Náutico perdeu pro Sport, para esse início de Campeonato Brasileiro?  
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3 Paulo, apesar das críticas que você pudesse receber da torcida e da imprensa, o 

Nelsinho confirma você e dá a você essa responsabilidade de mais um jogo. Como é 

que você avalia? 

4 Ronaldo Angelim, voltando ao Mineirão, sempre uma experiência boa, você que já 

esteve em outras oportunidades por aqui. Quando pega um time embalado, como o 

Cruzeiro, qual o segredo para tentar segurar esse time adversário? 

5 É só na questão da preparação Wanderley? Até essa muda, não muda, joga terça, 

joga quarta, isso atrapalha todo um planejamento? 

 

Respostas: 

1 Sim, foi visto.  

2 Eu não tive todo esse tempo para trabalhar no campeonato estadual e nós estamos 

com um mês de trabalho agora. Vários treinadores de várias equipes estão trabalhando 

já há ano ou dois anos junto. Nós estamos começando um trabalho. Então o que a 

gente tem preparado é em relação há um mês, e eu não tive todo esse tempo para 

trabalhar no campeonato estadual.  

3 Não, legal, sem problema nenhum. A gente tá procurando fazer sempre o melhor.  

4 Primeiro, não dar espaço. Eles têm um meio-campo muito bom, um ataque rápido e 

forte. Então nós temos que estar ligados as jogadas principais do Cruzeiro, porque eles 

têm grandes jogadores. No meio-campo todo mundo marca e joga. O Flamengo sabe, 

estudamos como o Cruzeiro joga. Mas não adianta só falar, temos que fazer dentro de 

campo, marcar e sair rápido pros contra-ataques. 

5 Claro né. O jogo é na  terça-feira eu tinha uma proposta que é essa aí. Ai, joga 

quarta-feira, eu fiz uma outra opção. Aí voltou para terça, eu voltei com aquela outra 

proposta que tinha anterior. Mas, vou fazer o que?  Tem outra equipe que vai joga em 

campo hoje, uma equipe preparada para jogar um grande jogo.  

 

Registros indiretos: 

6 (...) não, a gente tá...todo mundo já sabia que o Marquinhos e o Caio estavam fora. 

Então a gente treinou. Odair é o que entraria, normalmente, e o Muriqui, por ter feito 

uma grande semana e por ter chego antes também, é o que tá mais preparado 

fisicamente para começar o jogo.  

7 (...) voltadas para terça-feira, o Palmeiras não viria com uma equipe titular, a gente 

sabia disso. 
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Anexo B2: Saída para o intervalo 
 

Perguntas classificadas como Análise do primeiro tempo 

1 Lateral-direito Raul do Atlético PR. O que tá faltando para o time chegar até o gol do 

Vitória e empatar? 

2 Guto, como você avalia esse primeiro tempo? 

3 R: Por aqui o Sandro, entrou comendo a bola garoto. Você entrou e foi até a frente 

fazer a marcação na saída de bola. Será que faltou isso um pouco mais para o Sport, 

marcar na frente e botar pressão no campo do adversário? 

4 R: Ouvindo o último jogador do Barueri, o Fernandinho, que tá dando uma canseira 

danada nos marcadores do Sport. O que tá faltando pro Barueri? 

5 R: Já pego aqui o Silas, técnico do Avaí, que fala na CBN sobre esse resultado. Tá 

gostando do primeiro tempo Silas? 

6 Bom, você é um dos poucos titulares que tá ai no time. O Souza reclamou da falta de 

entrosamento, isso pode explicar o futebol apresentado nesse primeiro tempo? 

7 Vamos chegar aqui no Fabrício, para falar desse primeiro tempo. Primeiro tempo 

muito difícil, não é Fabrício? 

8 Deixa eu pegar o Léo Silva, avaliação do que foi o primeiro tempo. Mesmo com um 

a menos o Cruzeiro permaneceu bem postado, não Léo? 

9 Uma amostra do que o Brasileiro, vai ser sempre jogo pegado, jogo difícil? 

10 Aqui na cabine do Cruzeiro, presidente Zezé Perrela. Que jogo emocionante, os 

primeiros 45 minutos do Cruzeiro com um homem a menos, mas com um a zero no 

placar, presidente. 

11 Então tá bom. Tá aqui também o Alvimar. Tudo bom Alvimar? Tá gostando do 

Cruzeiro? 

12 Sai o Fluminense, primeiro deixando o campo, aqui o Marquinhos. Bom primeiro 

tempo do time, foi coroado com o gol, não é? 

13 Tá certo, esse é o Marquinhos deixando o campo de jogo. Aqui o Thiago Neves. 

Time faz uma boa atuação hoje, não é Thiago? Acho que é a melhor dos últimos jogos 

do Fluminense.  

14 Tá aqui o Jorger Wagner deixando o campo de jogo. Primeiro tempo do São Paulo 

até que foi bom, o time perdeu algumas oportunidades, não é Jorge? 

15 O que que faltou Fábio? 

16 Tá faltando conclusão Adílson? 
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17 E o primeiro tempo Rafael Marques? 

18 Tá aqui o Souza, o que você acha que faltou para a abertura do placar na tua 

avaliação Souza? 

19 (...) como titular, qual a impressão do time do Palmeiras no primeiro tempo? 

20 Bruno, lá do gol, o Palmeiras tá melhor? 

21 Surpresa o resultado na tua opinião? Ou nem tanto? 

 

Respostas 

1 A gente tá trabalhando pouco a bola. Vamos ver se a gente consegue arrumar agora 

pro segundo tempo, tocar mais a bola e chegar o gol.  

2 Bem, está um jogo bem disputado. Tá tendo chance dos dois lados, só que tivemos 

mais chances. Esperamos no segundo tempo agora melhor e a vontade é fazer mais 

gols.  

3 Olha, a gente sabe que tem uma equipe jogando bem, de muita qualidade. Eles têm 

uma jogada forte pelo lado esquerdo, mas a gente tem que começar uma marcação 

certa desde a frente. 

4 Eu acho que na finalização, eu e o Pedrão mesmo, a gente teve chance e não 

aproveitou melhor. Acho que o passo final, que é a bola na rede, é o que tá faltando. 

5 To, to, to. O time tá bem. O time tá bem postado dentro do campo. Tá todo mundo 

marcando, todo mundo correndo. Vamo ver como eles estão agora pro segundo tempo, 

porque foi uma semana difícil para gente, mas foi pro Atlético também.  

6 Não, o time não tá jogando mal. Sofremos um gol ali numa jogada individual, onde 

cinco jogadores tiveram a oportunidade de fazer a falta e não fizeram. Depois nós 

tivemos a chance aqui, o Jucilei, acabaram tirando em cima, mas tinha também a 

opção do passe. Para uma equipe que só tem dois jogadores, a equipe tá jogando bem, 

criou boas oportunidades. E no vacilo que a gente deu, a gente acabou tomando o gol.  

7 (...) um jogador a menos, time deles tem qualidade. Um bom jogo. Dá para fazer 

mais. Vão se atirar e dá pra fazer mais. 

8 Não tenha dúvida. Sempre jogos difíceis, sempre com times de alta qualidade. E a 

gente tem que mostrar mais ainda que o Cruzeiro é superior. A cada jogo que passa 

tem que mostrar superação. E hoje, mais do que nunca, a superação vai ter que estar 

dentro de campo. 

9 Sem dúvida. Foi bom o primeiro tempo. A gente teve a infelicidade de perder um 

jogador logo no começo, mas a gente tá de parabéns por tá conseguindo se postar, 
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marcar, posicionar. E bom que a gente conseguiu sair na frente e agora é manter o 

posicionamento ali para tentar segurar o placar e até aumentar. 

10 É difícil você jogar dez contra onze, mas o Cruzeiro conseguiu se superar. O 

Flamengo também teve várias oportunidades e acabou o Cruzeiro tendo mais sorte. O 

Fábio defendeu o pênalti e o Cruzeiro acabou fazendo o seu de pênalti, mas o jogo tá 

aberto.  

11 Bom, tá vencendo né. Acho que mais justo até seria o empate. O Flamengo teve 

uma oportunidade de fazer o gol de pênalti. E jogar dez contra onze sempre é muito 

difícil. E o Flamengo tá com uma equipe muito bem montada, uma equipe muito 

rápida, uma equipe muito leve, como a do Cruzeiro. E o resultado, claro, agrada. 

Espero que a gente consiga manter esse resultado e iniciar bem o Brasileiro.  

12 A gente procurou o gol. A gente começou marcando bem o time do São Paulo, que 

é bastante rápido. (...) A gente perdeu duas chances na cara do gol. A gente tem que 

tentar ampliar o placar, por que esse é um placar muito perigoso.  

13 Não, vem jogando bem. Mas, melhor eu acho que não sei. A gente vem crescendo. 

O time tá começando a jogar bem, acho que isso é o que todo mundo quer. Mas 

também só marcar, só marcar, é complicado. Uma hora toma o gol. Vamos ver se a 

gente segura a bola mais na frente, toca mais bola, porque a gente tá só marcando.  

14 Acho que tem que adiantar um pouco mais a marcação. A gente tá jogando muito 

atrás, tá dificultando muito e acho que se a gente adiantar um pouco mais a marcação e 

a pegada lá na frente, com certeza a gente vai roubar uma bola e vai ter uma situação 

boa de gol.  

15 Não, finalização. A equipe vem criando, tá bem, tá com uma posse de bola legal. É 

só concluir melhor que a gente vai acabar fazendo um gol.  

16 Também, a gente tá errando muito passe. A partida tá muito equilibrada, mas a 

gente vai acertar agora para fazer o gol no segundo tempo. 

17 Foi um jogo aberto. As duas equipes tiveram possibilidades de fazer os gols. Acho 

que um jogo de muita qualidade. Esperamos voltar pro segundo tempo, marcar um 

pouco mais forte, para conseguir fazer um bom jogo e poder conseguir a vitória.  

18 Jogo aberto, jogo bonito, principalmente para quem veio ao campo. Jogo lá e cá. O 

Santos teve chances, o Grêmio também. Mas no mais a nossa equipe tá sabendo 

trabalhar a bola. Acho que tamos deixando alguns espaços quando tamos atacando, 

então é sair para atacar, mas ficar resguardando aqui atrás, que é isso que o Santos 

quer. Toda a equipe que vem jogar fora de casa, vem jogar no contra-ataque. 
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19 A impressão é nós dominamos o primeiro tempo inteiro. Tivemos três chances de 

fazer gol e num lance isolado eles saíram na frente. Vamo tenta reverter. 

20: Eu acho que tá. Acho que a gente foi melhor no primeiro tempo. A gente sabia que 

o Coritiba ia vir no contra-ataque. Tem o Carlinhos Paraíba, tem o Marcelinho, tem o 

Ariel, tem o outro lá, o outro menino atacante que é rápido... 

B: Isso, Marcos Aurélio, Pedro Ken. Então eu acho que a gente sabia que ia ser no 

contra-ataque. E a gente tá bem postado atrás. Não teve muito contra-ataque. 

Infelizmente a gente saiu perdendo num pênalti. Mas o jogo tá bom, a gente poderia 

ter saído vitorioso do primeiro tempo.  

21 Nem tanto né. A nossa equipe veio para vencer. O Campeonato Brasileiro é um 

campeonato de pontos corridos e dentro de casa ou fora de casa a gente tem que 

procurar vencer. 

 

Registros indiretos: 

22 Fui tentar ajudar. Mas é um jogo difícil. A nossa equipe tá querendo se poupar, não 

pode. A gente já conversou sobre isso, tem que esquecer o Palmeiras. O Palmeiras é só 

terça-feira. A gente tem que viver o jogo hoje. A gente começou bem, tocando bem a 

bola, indo para frente, tocando, sem ficar fazendo uma ligação direta. Depois que 

fizemos o gol, nós paramos. E isso fica difícil, porque a equipe do Barueri tem 

qualidade, é uma equipe boa e tá gostando do jogo. No momento que a gente marcar 

na frente e começar a roubar a bola perto do gol deles, o segundo gol vai sair 

naturalmente. Agora tem que jogar, esquecer o Palmeiras.  

23 Não, não acho que faltou força de vontade de maneira nenhuma. Acho que a gente 

entrou com a mesma postura e o mesmo pensamento dos outros jogos que a gente fez. 

E houve que a postura que o Vitória tá adotando em campo tá dificultando o nosso 

trabalho. A gente sabe que é um campeonato muito mais difícil do que o que a gente 

tava jogando agora no primeiro semestre. Então a gente tem que caprichar um 

pouquinho, situação de bola parada para tentar fazer o gol. Não podemos tomar esses 

gols de bola parada e achar uma maneira de furar esse bloqueio que o Vitória tá 

fazendo.  

24 (...) é importante né, eu tive duas. Não fui feliz ali, mas vamos tentar criar mais, que 

tá criando pouco, criamo pouco pra um time que quer pelo menos empatar o jogo.  

25 a gente começou dando um pouco de espaço para a equipe do Santos e isso pode ser 

fatal para uma equipe de qualidade, como é a equipe do Santos. Mas depois 
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conseguimos encaixar bem a marcação, tivemos algumas oportunidades e poderíamos 

até ter saído com um placar positivo nesse primeiro tempo.  

26 Tem que ter cuidado. Apesar de que eu acho que o jogo tá igual, a gente teve até 

uma oportunidade mais clara que eles, que foi a com o Kléber Pereira, que ele acabou 

perdendo, com o Paulo Henrique também. Só que o Grêmio no finalzinho começou a 

contra-atacar muito a gente, então fica complicado pro setor defensivo tomar tantos 

contra-ataques. Agora no segundo tempo é importante a gente ter consciência que é 

preciso perder menos bolas, ceder menos contra-ataques para eles. Porque um contra-

ataque desses pode ser mortal.  

 

 

Perguntas classificadas como Detalhes do primeiro tempo: 

1 Ouvindo aqui o Gallato. A questão do Apodi estar jogando como atacante, tá 

confundindo um pouco a marcação ali? 

2 Wallace, muito oportunismo ali na marcação do gol? 

3 Vamos falar com o Thiago Humberto, ele que incomodou ali. Você recebeu o recado 

(?) ali do César Lucena, ali na marcação? 

4 Por aqui o Dr. Vasconcellos, vai falar sobre a situação do Daniel Paulista.  

5 Tá falando aqui o Evando. Que emoção marcar esse primeiro gol com a camisa do 

Avaí na Série A, Evando? 

6 Foi uma pena o Odair, não foi? 

7 Foi um dos gols mais bonitos da sua carreira? 

8 Deixa eu pegar o Ramires aqui. Ramires, dá para ver que você tá muito irritado com 

o PC e já não vem de hoje essa irritação, não é? 

9 Fábio, na hora do pênalti. Você escolheu o canto, a bola no meio, o que te passa pela 

cabeça? É sorte, técnica, o que prevalece naquele momento? 

10 Defesa fundamental aquela bola no pé do Paulo Henrique. 

 

Repostas: 

1 Não, a gente sabia que ele vinha, que apoiava bastante. Mas no intervalo a gente vai 

corrigir isso. 

 2 A gente tem treinado para isso. 

3 Certeza, o jogo no primeiro tempo foi bom. Nós tivemos uma desatenção na 

marcação (...) esperamos voltar para o segundo tempo com a mesma atenção.  
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4 A princípio ele teve só um incômodo na região da coxa. Também a princípio ele não 

preocupa, mas a gente vai aguardar até amanhã para fazer uma reavaliação.  

5 Foi, foi. Foi uma pena, foi uma pena,  

6 Alegria. Lindo passe do Odair, passe mesmo genial. Mais uma vez Deus me 

abençoou, eu dou a ele a honra e a glória, e falta 45.  

7 Olha, se não, acredito que foi um dos mais. Foi o mais difícil e mais bonito.  

8 Não, acho que eu já to tranqüilo a respeito disso. Acho que ele ia dar amarelo, daí 

logo em seguida ele puxou o vermelho. Acho que não tinha necessidade para dar o 

vermelho não.  

9 É Deus né. Eu esperei o máximo que eu pedi ali. Dificultou para batida dele. Acho 

que ele ia bater no canto direito e mudou pro meio em cima da hora.  

10 A equipe do Santos tem qualidade, então você não pode dar espaço porque eles têm 

jogadores de qualidade na armação e podem ser o diferencial na hora que um atacante 

se movimentar. 34 Mozart: A impressão é nós dominamos o primeiro tempo inteiro. 

Tivemos três chances de fazer gol e num lance isolado eles saíram na frente. Vamo 

tenta reverter.  

 

Registros indiretos: 

11 (...) e o atacante deles foi feliz em adiantar o nosso zagueiro.  

12 Gol sempre é bonito, independente do (...) infelizmente foi a gente que tomou, mas 

foi um belo gol.  

13 É, acho que foi uma jogada bonita. Consiga limpar e a hora que eu vi eu já tava 

dentro da área e a acabei conseguindo coloca pro lado e tira do goleiro. Para mim o 

mais difícil acho que foi a finalização, porque ali eu já tava cansado.  

14 (...) chance clara de gol mesmo que ele teve foi só uma. Mas ele é matador, 

dificilmente ele acaba perdendo esses gols. Pode ter certeza que se ele tiver mais 

oportunidade, vai fazer. 

15 Eu perdi o tempo de bola. Só que na hora que eu cai, ele se jogou e o juiz deu 

pênalti.  

16 Não, não, nunca. Eu tentei pegar a bola firme e ela só raspou, mas faz parte né. 

Vários atacantes perdem muito gol. Eu to criando, to tentando fazer, uma hora ela 

entra.  

 

Perguntas classificadas como Projeções para o segundo tempo: 
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1 Como é que tem que jogar o Cruzeiro no segundo tempo com um a menos? 

2 O Williams já teve duas oportunidades de cabeça, cara a cara com o Wanderley. 

Precisa tomar cuidado com isso também? 

3 Você acha que o Palmeiras vai voltar com alguns titulares para precisar virar o jogo 

no segundo tempo? 

 

Repostas: 

1 Contra-ataque. 

2 Pois é, acho que dois vacilos ali atrás e quase que o Palmeiras empata e até vira o 

jogo. Tem que procurar estar concentrado até o final, administrar o placar, ou então 

quem fazer mais um aí.  

3 Tenho certeza né. O Palmeiras precisa da vitória também. Tem alguns titulares no 

banco. Só que a gente tem a vantagem de 1 a 0 e tem os contra-ataques. Eu tenho 

certeza que o professor vai orientar bem a gente no intervalo e vamo voltar com tudo 

pro segundo tempo.  

4 Jogar um pouquinho mais a frente, ajudando na marcação do meio, para que a equipe 

deles não entre pelo meio, e tentando puxar os contra-ataques.  

5 (...) a gente vem treinando isso, mas agora é procurar melhorar para o segundo 

tempo. 

6 (...) é esse o objetivo, a gente tem que manter esse mesmo espírito de briga, de luta o 

tempo todo. Marcação muito bem feita. Voltar no segundo tempo e fazer do mesmo 

jeito.  

7 (...) os jogadores que tão jogando hoje têm capacidade para jogar qualquer tipo de 

jogo, qualquer tipo de competição. Então nós vamos procurar acertar para empatar o 

jogo. 

8 (...) se Deus quiser vai dar certo. 

9 (...) as oportunidades e conseguir vencer o jogo. 

10 (...) no segundo tempo a gente vai fazer um gol.  

11 (...) tamo com a vantagem, mas o jogo não tá fácil. Acho que a gente precisa 

corrigir algumas coisas. Eu to precisando ainda entrar no jogo, algumas bolas eu to 

perdendo facilmente. Mas o professor vai conversar aí no intervalo para no segundo 

tempo a gente voltar melhor.  

12 (...) ter tranqüilidade, acertar o posicionamento, que é o mais importante, e impor a 

marcação forte para não dar espaço pro Palmeiras jogar.  
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13 (...) é volta com a mesma vontade e mesma pegada pro segundo tempo, que eu 

tenho certeza que a vitória vai vir.  

 

Perguntas classificadas como Extra-campo: 

1 Tratamento é só 24 horas depois,não é? 

2 O Émerson Bucco tá por aqui. Silas, preparador físico do Avaí, dizia da preocupação 

com questão física no segundo tempo, pela semana que foi.  

3 Presidente, me diga uma coisa. Eu tive a informação que o senhor hospedou o Kléber 

Leite, presidente do Flamengo, na sua casa, houve uma recepção para ele e isso é 

importante que seja dita. Fora das quatro linhas há essa amizade no futebol e isso é 

muito importante. Você pode confirmar a notícia? 

4 (...) o João diz lá da pista que o pesado é o vinho que o Kléber Leite escolhe, 

caríssimo.  

 

Repostas: 

1 É, exatamente. Faz um tratamento inicialmente com gelo e a gente espera 24 horas 

para decidir melhor. 

2 É, realmente, pela semana que foi...eu não digo nem pela semana, mas digo pelo 

jogo que foi. Tem jogadores que jogaram os 120 minutos aí, deram o máximo dele. A 

gente sabe que mesmo aqueles que jogaram menos também deram o seu máximo. E 

era uma semana que, quer queira quer não, é uma semana que teve comemoração, 

pessoal descuida um pouquinho. Ma s é uma preocupação que a gente já tinha e já tava 

planejado isso aí. 

3 É, o Kléber é um amigo querido, a gente tem realmente amizade. O período que ele 

ficou fora do Flamengo a gente continuou a nossa amizade. Eu vou ao Rio e fico na 

casa dele. Ele vem aqui e fica na minha casa. As esposas são muito amigas. Então nós 

temos realmente uma amizade muito fraternal e eu torço muito pro Kléber. 

Obviamente não torço muito pro Flamengo, mas torço muito pro Kléber.  

4 Mas ele traz do Rio toda vez que vem (risadas).  

 

Registros indiretos: 

5  (...)Graças a Deus, me destaquei jogando o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil, 

espero agora fazer um golzinho para alegrar a torcida do Vitória.  

6 (...) as duas, mas primeiramente a Deus. 
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Anexo B3: Volta para o segundo tempo 

 

Perguntas classificadas como Aspectos do primeiro tempo: 

1 Voltando o Avaí. Doutor Funchal, a lesão preocupa, do Odair? 

2 Pela sua experiência, é uma contratura, um estiramento? 

3 Tite, alguma reclamação com a arbitragem? 

4 E o gol do Nilmar? Tinha visto já algo tão bonito em campo? 

5 Deixa eu pegar aqui no técnico Adilson Batista. O que foi esse primeiro tempo para 

o Cruzeiro, na sua análise, Adilson? 

6 No campo de jogo o São Paulo com duas alterações. Tá entrando o Borges, camisa 

17, saindo o Hugo, número 18. Para a gente aqui foi uma surpresa você ficar no banco. 

Você já estava esperando começar na reserva hoje, Borges? 

 

Repostas: 

1 Preocupa, preocupa. Mas é uma lesão que agente tem que esperar estabelecer pelo 

menos um tempo maior, para reavaliar adequadamente. 

2 No momento tá contraturada a coxa né, mas a partir das primeiras 24 horas a gente 

consegue estabelecer um diagnóstico melhor.Pela situação,talvez um pequeno 

estiramento é bem capaz.  

3 Não, não, nada.  

4 A qualidade técnica individual ela é importante e a gente melhorar um pouco a posse 

de bola dentro do campo do adversário.  

5 Um bom jogo, bem disputado desde o começo. As duas equipes tendo 

oportunidades. Aí com a expulsão a gente teve que modificar, para corrigir ali uma 

marcação melhor e para não sobrecarregar. A gente alertou para que jogasse, 

enfrentasse os dois zagueiros, não tem mais sobra, então tem que arriscar. Faz a linha 

de quatro com o pessoal no meio e dei liberdade pro Wagner. Então, ter atenção.  

6 Para mim também foi. 

 

Perguntas classificadas como Aspectos do segundo tempo: 

1 Por aqui o técnico do Barueri, Estevam Soares. Estevam, mesma formação que 

entrou no primeiro tempo? 

2 Santos tá voltando para o segundo tempo, tá aqui o técnico Vagner Mancini. O que 

você pediu no intervalo para os jogadores, Vagner? 
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Respostas: 

1 É, a mesma formação. Só pedi atenção nessa bola aérea. Minha defesa é alta, 

jogadores de qualidade, não podemos fazer o primeiro tempo que fez, de marcação, e 

tomar dois gols.  

2 A equipe, no final do primeiro tempo, acabou errando muito na saída de bola e fez 

com que o Grêmio fosse, marcasse a frente. A gente tem que tentar sair melhor por 

jogo e adotar aquilo que foi feito no início. Uma equipe que marcasse bem, que 

chegasse rápido essa bola no Neymar e no Mádson.  

 

Registros indiretos: 

3 (...) agora é hora de ser inteligente, jogar com sabedoria, não recuar, não recuar para 

buscar o segundo gol. Porque no segundo gol o jogo praticamente vai acabar.  

4 (...) temos que estar um pouco mais atentos para as flutuações do ataque do Santos, 

que é muito móbil. Mas, seguir nesse ritmo, adiantar um pouco a marcação e tentar 

concluir com mais precisão. 

 

Perguntas classificadas como projeções:  

1 Deve ser uma tendência do Brasileiro pelo que a gente viu nos primeiros jogos, 

sempre partidas difíceis, equilibradas? 

 

Repostas: 

1 São jogos difíceis. Pela qualidade do Flamengo, todos nós sabíamos. Ano passado já 

foi assim. Então temos que ter atenção.  
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Anexo B4: Fim de jogo 

 

Perguntas classificadas como Análise geral da partida: 

1 Por aqui o Marcinho falando desse jogo. Marcinho, na verdade faltou alguém ali no 

meio para participar de uma tabela. Tinha hora que você estava com a bola, chamava o 

jogo e não aparecia ninguém. 

2 Dois a zero na estréia contra um adversário que é difícil ser batido em casa, 

Carpeggiani? 

3 Hoje não foi uma de suas tardes mais inspiradas, Wallyson? 

4 Róbson, o Atlético não teve espaço no jogo de hoje e o Vitória começa com uma 

bela Vitória fora de casa.  

5 Ricardo Conceição saindo por aqui. Calma, calma meu amigo. Na violência não. Paz 

no estádio, violência não. Ricardo Conceição, como você pode avaliar esse 1 a 1 aí? 

6 É errado dizer que no primeiro tempo teve muita velocidade, enfim, faltou essa caixa 

no segundo tempo ou era para cadenciar mesmo? 

7 Neneca, avaliando essa estréia do Ramalhão. Primeiro tempo legal, ótimo, e o 

segundo tempo esperou o Botafogo, Cicinho acabou sendo expulso. 

8 Sérgio, gostou da estréia, sim ou não? 

9 Placar foi justo? 

10 Márcio Careca, saindo por aqui, e o placar, resultado desse jogo? 

11 Sem desmerecer o adversário, Fumagalli, (...) será que foi o esquema ou algum 

outro problema? 

12 Conversando aqui com técnico Estevam Soares. O resultado, objetivo alcançado? 

13 Foi um castigo Wendell? 

14 Saindo os jogadores do Avaí, o William também fala, o atacante. Ficou um gosto 

de derrota? 

15 Vamos esperar o primeiro a sair por aqui, o jovem Diego, zagueiro. O que ele 

achou dessa estréia do Corinthians no Campeonato Nacional. 

16 Deixa eu ouvir o Tite por aqui. Gostou do resultado mais do que da atuação? 

17 Você esperava mais do Internacional, sinceramente, hoje aqui ou não? 

18 Magrão, muita gente dizia que o Inter precisava ser testado. Mesmo com o 

Corinthians jogando descaracterizado, você coloca na conta isso, foi um bom teste? 

19 Pelo volume de jogo, foi um resultado justo? 



136 
 

20 O Erick, houve muita luta, o Flamengo sempre chegava, mas no contra-golpe o 

Ramires liquidou a fatura. 

21 Kléber, uma estréia de campeonato, mas com cara de final. Que jogo disputado.  

22 Kléber, o que foi determinante para esse resultado? O time veio cansado, de um 

jogo difícil na Libertadores. Vem aqui, um jogador expulso, pênalti contra, o goleiro 

pega. O que foi determinante? 

23 Tá aqui o Luiz Alberto. Sempre é bom começar com vitória, ainda mais com o tri 

campeão, não é? 

24 Tá aqui o Thiago Neves, foi importante no jogo de hoje. Uma vitória importante 

para o Fluminense começar bem essa caminhada rumo ao segundo título brasileiro, 

não é Thiago? 

25 Chegar aqui nos jogadores do Grêmio. Aqui o zagueiro Léo, falando sobre o 

empate em 1 a 1 no primeiro jogo. Tava na mão essa vitória Léo? 

26 Adílson, o Grêmio pressionou, saiu na frente, mas não conseguiu segurar. 

27 O primeiro que vai hablar em nossos microfones é o Ortigoza. Até o fim brigando 

Ortigoza? 

28 Marcelinho, time vacilou nesse segundo tempo? 

29 Wanderlei, voltando pro jogo. Um pecado ali, de certa forma. Mas o que você acha 

que o Coritiba poderia ter feito diferente para evitar uma pressão maior do Palmeiras? 

 

Respostas: 

1 Primeiro tempo desgastado para gente, se movimentando. Segundo tempo também. 

A bola passando na frente, a bola não entrando. A gente teve algumas oportunidades, 

não fazendo gols. Às vezes a gente precisa jogar um pouco mais curto, tocar um pouco 

a bola, fazer as coisas acontecerem, para que a gente melhore. Nós sabíamos antes de 

começar o jogo que o Vitória, independente se tivesse ganhando ou não, eles iam ficar 

atrás da linha da bola. Quando você toma o primeiro gol, eles acharam o primeiro gol, 

a nossa equipe tem que ir para frente, tem que se movimentar, tem que jogar, tem que 

dar um algo a mais, tem que correr. Nós buscamos. Temos que sempre fazer as nossas 

oportunidades. Contra o Corinthians foi dessa maneira, nós tivemos e não fizemos. 

Hoje nós tivemos também, a bola passando ali na frente. Todo mundo quer fazer, mas 

Campeonato Brasileiro a gente não pode vacilar. 

2 É, sempre tem o início. Acho que iniciamos bem. O importante foi vencer. Colhemos 

uma bela vitória, o Atlético valorizou muito a nossa vitória. O importante é que o 
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Atlético explora muito o fator local. Nós soubemos suportar isso e tivemos a felicidade 

de fazer os gols.  

3 Não, sem dúvida. Não fui feliz mais uma vez. Mas tem que ter paciência, trabalhar 

mais forte ainda para quando aparecer as chances tentar fazer. Ajudar a equipe com as 

vitórias. Infelizmente não foi nosso dia mais uma vez. Mas a torcida tá de parabéns, 

porque é parceira... 

4 É, a gente veio sabendo das dificuldades que é enfrentar o Atlético aqui, dentro da 

Arena. Time forte, mostrou qualidade. Mas suportou bem a pressão aqui e fomos 

felizes na frente, fazer dois gols e sair daqui com uma vitória, que é importante para 

começar bem. Agora é pensar quarta-feira no Vasco, que é outra competição diferente. 

5 Ah, acho que perdemos uma grande oportunidade de fazer 3 pontos. Eu acho que nós 

fizemos um grande primeiro tempo, segundo tempo eles vieram para cima. Mas nós 

temos que ter atenção porque lances de detalhe é que faz diferença. E eu acho que nós 

tivemos várias oportunidades para matar o jogo e não conseguimos. Eu acho que no 

Campeonato Brasileiro nós temos que aproveitar melhor as chances.  

6 Não, não, é normal, não dá para você jogar 90 minutos com a mesma intensidade. 

Primeiro tempo nós planejou de sair na frente e no segundo tempo sair no contra-

ataque. Nós tivemos oportunidades, mas não encaixamos.  

7 É, acho que foi legal, a estréia. Acho que tivemos um primeiro tempo bom, onde nós 

imprimimos um ritmo forte e acabamos fazendo o gol. Poderíamos ter feito 2 a 0, 

como 3 a 0. Só que infelizmente no segundo tempo nós não conseguimos manter o 

mesmo ritmo, acabamos esperando um pouco o Botafogo. Aí na seqüência a expulsão 

do Cicinho, aí dificultou mais. No Campeonato Brasileiro, no nível que é, você jogar 

com um jogador a menos mais de 10 minutos fica bem complicado. E a gente acabou 

tomando um gol numa bobeira ali, num vacilo, num descuido ali. Mas foi legal, acho 

gente tem que procurar acertar os erro e evitar até mesmo essas expulsões, para que a 

gente não corra os mesmos riscos que corremos agora.  

8 Poderíamos ter vencido. Perdemos um jogador e não conseguimos administrar. O 

Botafogo foi incisivo, variou muito as jogadas e isso nós tivemos dificuldade. Num 

dos cruzamentos eles fizeram o gol. Mas tivemos chances e aí fiquei sabendo que o gol 

foi legal. Mas é de se lamentar bastante, um prejuízo muito grande, incalculável para 

uma competição importante como essa.  

9 (...) 
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10 (...) A gente sabia que ia ser difícil. A gente sabia da jogada forte, que é a bola 

aérea. Mas nossa equipe não desiste nunca, não desanimou nunca. Acho que a gente 

tem muito o que melhorar, é só o início do campeonato. Mas acho que a nossa equipe 

tem que sair com a cabeça em pé, porque foi guerreira contra uma equipe que em 

plenas condições de passar para a próxima fase da Libertadores diante do Palmeiras. E 

eles foram bem, se dedicaram, se esforçaram, mas o Barueri hoje mostrou que é forte, 

porque conquistou o acesso no ano passado. Sabemos que é só o começo, temos que 

melhorar muito, mas valeu pela luta e pela guerra de todo mundo. 

11 A gente não conseguiu sair da marcação do Barueri. O gol ali também, foi um 

pouco de sorte da equipe dele (...) 

12 Não, o objetivo era, sem dúvida nenhuma, a vitória. Poderíamos ter ganho, até 

porque o primeiro tempo eu acho que foi igual e no segundo tempo fomos melhores. 

Mas faltou esse detalhe final do último passe. (...) mas, de qualquer forma, acho que 

esse ponto conquistado aqui valeu o resultado.  

13 É, como eu disse, foi um jogo em casa, já é ruim empata, ainda mais como tava o 

jogo, 2 a 0. Acho que não tomou algumas devidas preocupações e acabo sofrendo o 

empate.  

14 Gosto de derrota. Porque nós fizemos 2 a 0, e num campeonato como esse a gente 

não pode dar espaço pro adversário. A gente deu espaço, isso foi coletivamente, todo 

mundo. E acabamos tomando dois gols, que saiu aí com um gosto de derrota. Agora é 

trabalhar na semana para que esses mesmos erros não aconteçam no Maracanã. A 

gente sabe que agora o nível é outro, é elevado. A gente sabe que a gente não pode 

ficar dando essas bobeiras, que o pessoal vem lá e eles fazem mesmo. 

15 Faltou finalização, mas futebol é isso aí. A gente não conseguiu fazer o gol, 

acabamos levando e saímos com o resultado negativo.  

16 Não, gostei da atuação, principalmente no segundo tempo também. 

17 Não, acho que não, de repente eles também pisaram um pouco no freio. Sabe que 

também tem um jogo difícil pela Copa do Brasil. Então, faz 1 a 0 logo no início, 

administra a partida, sabe que a gente tá com um time que não era entrosado. Então, a 

gente espera muito dessa equipe, com certeza é uma equipe que tem muita qualidade.  

18 Cara, a gente podia ter feito mais gols. A gente teve chance de fazer o gol. Com o 

Taison no primeiro tempo ainda, acabou dando azar, que é um garoto que dificilmente 

perde um gol desse. Tivemos para matar o contra-ataque, acabou a bola espirrando um 
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pouco e não matamos o jogo. Mas o que a gente queria era iniciar vencendo e acabou 

acontecendo isso. 

19 Olha, eu digo que nós não criamos tantas chances, principalmente claras de gol. 

Mas merecíamos um placar melhor pelo volume de jogo que nós tivemos. Você pode 

ver que o tempo inteiro a nossa equipe buscou o gol. A equipe do Inter se fechou bem, 

como é característica dos times do Sul, e explorando os contra-ataques, já que eles têm 

dois jogadores rápidos na frente. Mas eu acho que valeu. Eu acho que o Mano, apesar 

da derrota, é complicado dizer que fica feliz, mas pela atuação de alguns jogadores ele 

fica feliz.  

20 É, o Flamengo se doou ao máximo. A gente perdeu o jogo por detalhe. A gente 

também não aproveitou as oportunidades e a oportunidade que o Cruzeiro teve, eles 

conseguiram concluir em gol. Mas é trabalhar, trabalhar que quarta-feira já tem outra 

pedreira.  

21 É, por tudo que foi criado dentro da partida, expulsão logo de cara, um pênalti 

perdido, nosso time cresceu. O tempo todo o nosso time se empenhou, mostrou que tá 

fechado, que tá focado, que sabe bem o que quer no ano. E eu fico muito feliz de fazer 

parte do Cruzeiro.  

22 Acho que a vontade de todo mundo. A importância de todo mundo saber que o 

Cruzeiro é um time forte, que formou um grupo muito forte para esse ano. Então tá 

todo mundo focado nisso, empenhado nisso, de fazer um grande Brasileiro e uma 

grande Libertadores. Porque a gente sabe que a gente tem um time bom, com chance 

de ser campeão.  

23 É bom, é bom começar com uma vitória diante de uma bela equipe. Mas não é só 

isso que a gente quer. A gente tem que continuar trabalhando, insistir nas coisas que a 

gente tá fazendo bem feito, a gente tá demonstrando dentro de campo. Mas não é 

porque a gente ganhou do São Paulo, que ganhou o tricampeonato da competição, que 

a gente vai achar que é a melhor equipe do mundo, porque a gente não é a melhor 

equipe do mundo. Então isso aqui foi apenas a estréia no Campeonato Brasileiro, foi 

nosso primeiro jogo em casa, ganhamos de 1 a 0. Acho que tá muito bom, ganhamos 

de uma equipe bem montada. E acho que agora a gente tem que descansar, tem que 

descansar que agora tem o Corinthians, tem um jogo importantíssimo. Na minha 

opinião é um dos jogos mais importantes que a gente tem esse ano. E a gente tem que 

concentrar bem, concentrar bem que eles vivem um momento muito bom.  É uma 

belíssima equipe, tem bons jogadores, jogadores que vivem um momento muito bom, 
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jogadores que decidem. Então, é momento sim de descansar, momento de ter um 

pouquinho de consciência daquele negócio que vale o sacrifício. Tudo que a diretoria, 

o professor Parreira, pessoal da comissão passar para gente, eu acho que o esforço é 

válido. Porque a gente tá a seis jogos, se eu não me engano, cinco ou seis jogos, de 

uma bela conquista que te dá uma vaga em uma competição importantíssima. E eu 

acho que vale a pena nesse momento a gente se conscientizar disso.  

24 É importante. É importante vencer, importante começar bem, vencendo o São 

Paulo, que não é qualquer equipe. O Fluminense tá de parabéns pela partida que fez, 

todos os jogadores se doaram ao máximo. Agora é descansar o máximo possível 

também porque quarta-feira já tem outra pedreira.  

25 Às vezes acontece. É levantar a cabeça, continuar a nossa caminhada no Brasileiro, 

que ainda tem muita coisa para acontecer.  

26 É, felicidade do atleta do Santos. Fez um golaço. A equipe se portou bem, procurou 

o resultado, conseguiu, até certo ponto. Tivemos a infelicidade de tomar esse gol.  

27 (...) 

28 Vacilou, mas eu acho que o segundo gol do Keirrison foi em impedimento.  

29 Matar o jogo, pô. O Palmeiras veio para cima. A gente tinha que explorar os contra-

ataques e acabar fazendo o segundo gol. Mas nossa equipe recuou muito, esperou o 

Palmeiras aqui no nosso campo e a pressão foi muito grande. A gente tentou ajudar aí 

defendendo as bolas, mas no finalzinho tomamos dois gols. Futebol é assim, às vezes a 

bola acaba entrando no final mesmo.  

 

Registros indiretos: 

30 (...) o time tá trabalhando, procurando dar essa regularidade que é o mais 

importante. A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe muito forte, 

pressionou do início ao fim, mas a gente soube agüentar a pressão e agora é pensar no 

Vasco.  

 31 (...) time deles veio muito atrás. Nós tivemos paciência para toca bola. Teve 

chances, mas não matou. Mas é assim, futebol é assim. Tem que descansa aí para 

enfrentar o segundo adversário, acho que é São Paulo. Começo agora. O campeonato é 

um campeonato longo, muito difícil. Mas o nosso time sabe joga e tem que esperar e 

descansar para domingo. 

32 (...) a equipe do Barueri conseguiu neutralizar bem os nossos pontos fortes e a gente 

não conseguiu sair da marcação para conseguir a vitória.  
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33 (...) o que deu aí. Mas eu acho que a equipe se portou bem, eu acho que só melhorar 

na atenção para não tomar esses gols que a gente vem tomando.  

34 (...) como tava o jogo, tava 2 a 0 para nós e deixamos eles empatar. Foi muito ruim 

o resultado.  

35 (...) depois que fizemos o primeiro gol, fizemos o segundo né. E eu acho que se tem 

um pouco mais de tranqüilidade, faz o terceiro. Mas o importante foi a reação. 

36 (...) na verdade a gente sabe que Série A é isso aí. Acho que a gente não precisa 

falar nada. É outro campeonato, a qualidade dos times tá aí. É isso, a gente vem com 

esse intuito de fazer um bom resultado em casa. Como ele falou, não tem jogo fácil, 

mesmo dentro de casa. Mas é isso aí, o Avaí tá mostrando que tem um time bom. 

Méritos dele também, que jogaram muito bem.  

 37 Olha, nós viemos até falando. Primeiro tempo até falei com o Celso: “Pô Celso, na 

verdade nós não tamo tocando na bola, principalmente ali pelo meio-campo”. E ele 

deixou bem claro que assim ia ser o jogo né, dificilmente íamos uma jogada com mais 

profundidade, ia ter um pouco menos a bola, até pelo fato da marcação que eles 

vinham fazendo. Depois com a entrada dos outros jogadores a gente acabou 

alternando, os jogadores acabaram vindo pelas laterais. O Carlos Alberto, o 

Alessandro, que graças a Deus entrou bem e acabou fazendo o gol. A gente fica feliz. 

É o grupo, e tomara que seja assim, aquele que tiver melhor vai entrar e vai poder 

ajudar a equipe do Atlético.  

 38 (...) a gente é um time que briga e luta o tempo todo. Jogar no Beira-Rio é 

complicado, não é tão simples. Como é difícil jogar aqui no Pacaembu, no Parque 

Antártica, no Morumbi. Vocês vão ver que jogar no Beira-Rio esse ano vai ser 

complicado. A equipe vai marcar, vai pegar forte e vai tentar matar o jogo. Hoje, 

infelizmente não conseguimos a nossa maior arma, que é o contra-ataque rápido. E a 

gente não conseguiu. Felizmente temos jogadores como o Taison, o Nilmar, que é 

capaz de fazer um gol daqueles.  

39 (...) conseguimos sair na frente. Infelizmente a gente não conseguiu jogar aquele 

futebol que a gente vinha jogando. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é assim. 

Às vezes não dá para fazer o que gente vinha fazendo. A acabamos ganhando ali na 

raça, segurando o jogo. Mas a gente tem que melhorar, para contra o Flamengo ter um 

pouco mais de posse de bola, porque a gente recuou muito.  

40 (...) é o que eu falei. Acho que em certos momentos, não é nem na hora de voltar 

para marcar, mas principalmente quando a gente pegava na bola para puxar os contra-
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ataques, a gente errava o passe e tinha que voltar correndo de novo para se fechar. 

Acho que se a gente tivesse acertado um pouco mais, a gente teria criado mais 

condições e não teria deixado eles pressionarem tanto.  

41 (...) olha, diferente, mas eu acho que apresentou um bom futebol, principalmente no 

segundo tempo, e conseguimos uma vitória importantíssima.  

 

Perguntas classificadas como Análise de um detalhe: 

1 Junior Dutra por aqui. Junior, vai pro antidoping? 

2 Magrão, na hora que a bola bateu trave, eu tava do lado eu vi, você pensou que a 

bola tinha saído? 

3 A gente chega aqui perto do Pedrão. Pedrão, aquele gol ali que você teve uma boa 

oportunidade no primeiro tempo, além do gol que você fez, o que houve? 

4 E levando um gol do Nilmar, que teve muita habilidade no lance para limpar alguns 

zagueiros. O que ocorreu ali, foi desatenção de vocês ou a habilidade prevaleceu? 

5 Como é que foi jogar com o Jean ali? 

6 Que bela jogada hein Jucilei? Tirou um, tirou outro, só faltou mandar a bola para 

dentro. 

7 Todo momento um bate-boca com o Dentinho ali, por quê? 

8 Você tem idéia quantos jogadores você driblou ali para fazer o gol? 

9 A inteligência do Leonardo Silva também, conseguiu te ver rápido na batida de falta, 

não é Ramires? 

10 Primeiro de muitos gols no Brasileiro? 

11 Kléber, você saiu por uma contusão, é dúvida para o próximo jogo ou essa contusão 

foi leve? 

12 Autor do gol do Grêmio, o zagueirão Réver. Foi lá na frente resolver, no fim do 

jogo o Molina acertou aquele chute. A começar pelo teu gol.  

13 Aqui com o goleiro Victor. Não tinha como pegar, o Molina foi feliz, né Victor? 

14  Aqui tem o Souza, tá observando o Fabão, foram companheiros no São Paulo. 

Enquanto o Fabão conversa, a gente conversa com o Souza por aqui. Grêmio 

pressionou, saiu na frente, mas aí o Molina fez um gol que não tinha como pegar né? O 

Victor se esticou todo, mas não dava, não é Souza? 

15 Você saiu aplaudindo de forma irônica o bandeira? 

16 Keirrison, como é que foi o gol contra a equipe do Coritiba? 

17 Você se sente mais aliviado depois do gol ou é impressão? 
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18 Williams, para quem dizia que o Williams não marcava gol, é o artilheiro do 

Palmeiras no Brasileiro? 

19 Voltou a dor no púbis? 

 

Repostas: 

1 Não sei, não sei não.  

2 Na hora que bateu na trave ali, eu comecei a reclamar, não vi que a bola voltou para 

campo e entrou. 

3 Não, o Fernandinho cruzou uma bola ali, na hora que eu fui bater para fazer o gol ele 

quicou; Eu errei, fui infeliz nela, apesar que o gramado tá um ruim ali, dentro da 

grande área, e é muito difícil bater a bola de primeira. Então, eu teria que ter 

dominado, mas eu infeliz e isso é coisa que acontece com os atacantes. Mas, graças a 

Deus, eu fui infeliz nessa e feliz na outra, que a bola quicou e entrou para dentro da 

goleira. 

4 Não, foi a qualidade dele, mas faltou um pouco de atenção nossa para fechar o 

ângulo dele e não deixar ele sair conduzindo. 

5 Foi bem, jogador de excelente qualidade. Nós fizemos a nossa parte ali. Eles não 

criaram nada, vocês podem ver lá. Eu, o Renato e o Jean, nós fizemos a nossa parte ali 

atrás e a bola acabou não entrando, mas isso é do futebol,às vezes a bola não entra, faz 

parte. 

6 É, infelizmente faltou só o gol. Foi uma linda jogada. Pude cortar dois, mas o cara 

tirou em cima ali, ia ser um excelente gol.  

7 Não, é um jogador de habilidade, então você tem que marcar ele forte e viril, como 

eu tava fazendo. Então, jogador assim você não pode dar espaço e deu tudo certo e a 

gente conseguiu o objetivo, que foi a vitória.  

8 Fiquei sabendo agora. Me falaram que foram seis, se não me engano. Mas não dá 

para contar ali, tem que conduzir a bola, velocidade e ainda ter a consciência de 

finalizar, é difícil. 

9 É verdade. A jogada que a gente treina, a girada ali. Acho que o Léo recebeu, bateu 

ali, eu consegui dominar bem a bola e fazer o gol.  

10 É, o mais bonito. Creio que esse e contra o Vasco lá no estádio deles.  

11 Não, eu sai justamente para segurar, para não forçar mais porque a gente tem um 

jogo importante na quinta. O nosso principal objetivo é ganhar a Libertadores. Então 

dá uma segurada para descansar e tá pronto quinta-feira.  
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12 Acho que o gol é importante, a gente tá marcando. Mas seria melhor se o Réver não 

teria feito gol, qualquer um tivesse feito o gol, e o Grêmio saído com a vitória. Mas a 

gente tem que levantar a cabeça, tem muito campeonato pela frente ainda. Um tropeço 

dentro de casa, mas temos que pensar que a equipe do Santos também é uma equipe 

forte, favorita ao título. Então se a gente saísse com a vitória, seria muito importante. 

Mas felizmente a gente não deixou de somar pontos.  

 

13 Foi feliz. Fiz o que pude lá, mas realmente o mérito foi dele. 

14 É, às vezes, a gente fica feliz quando faz, mas tem pessoas de qualidade. Foi de 

muito longe, pegou na veia. A minha aqui eu peguei, mas ela muito no meio. Mas tá de 

parabéns. Quem teve aqui, eu acho que viu um espetáculo bonito. 

15 Não. 

16 Não, eu acho que a minha função eu to cumprindo, meu trabalho no Palmeiras. 

Hoje eu faço parte da equipe. Eu entrei para ajudar, fazer de tudo, e graças a Deus eu 

consegui novamente. 

17 Não sei porque aliviado, não é de hoje. Sempre eu to aliviado, graças a Deus.  

18 Há, primeiro jogo né. Comecei com o pé direito graças a Deus. Precisava fazer um 

gol aqui no Palestra, não tinha feito ainda. E espero dar seqüência, fazer mais gols, 

para dar alegria para essa torcida que o tempo todo incentivou a nossa equipe.  

19 É, eu senti um pouquinho na hora do gol, mas o Rosan, quando eu voltei a treinar 

ele falou era normal. Eu ia sentir um pouco ainda. Mas é só fazer o tratamento para se 

Deus quiser tá pronto terça-feira.  

 

Registros indiretos: 

 20 E entrou muito bem o Leandro Domingos, realmente é um belo jogador. Tem que 

descobrir um lugar (...) 

 21 (...) uma falha nossa, espero que a gente possa não repetir mais esse tipo de erro. 

22 (...) fora de casa é importante somar ponto, somar ponto fora de casa é importante.  

23  (...) um ponto fora de casa sem dúvida é muito importante.  

 24 (...) jogadores que não vinham jogando, que era o meu caso também. 

25 (...) e o Fábio teve a felicidade de tirar a bola com o pé. Mas agora passou, a gente 

tem que levantar a cabeça porque quarta-feira já tem outra pedreira e trabalhar para 

fazer um bom resultado na quarta.  
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26 É verdade, acho que tem que ter tranqüilidade ali na frente. O Adilson sempre fala 

com a gente isso. O jogo tava difícil, o Flamengo atacando o tempo todo. Consegui 

dominar a bola, passar do primeiro, depois passar do segundo e fazer o gol.  

27 (...) para mim foi impedimento claro. Eu não sei o que mostra a TV aí, mas pra mim 

o auxiliar falhou, o bandeira falhou pô. Porque ele se adiantou na frente ali. 

28 (...) falta de atenção, falta de atenção só.  

29 (...) É complicado né. Um lance que tá de frente e só tirou a bola. Mas temos que 

erguer a cabeça porque tem um jogo difícil terça-feira, com a Ponte em Campinas.  

 

Perguntas classificadas como fatores extra-campo: 

1 Depois do Pedrão ainda tem o Fernandinho, último jogador do Barueri que ainda está 

em campo. Fernandinho você veio de Caruaru, começou no Central. 

2 Existiu a ansiedade de estréia, Nilmar? 

3 Nilmar, tem a maldita janela de agosto. Como é que fica esse assunto? Você vai 

responder até lá esse tipo de pergunta. Se vai virar o ano no Internacional, vai no 

Brasileiro até o fim? 

4 Fazia um tempinho que você não levava o prêmio de melhor em campo, parabéns. O 

MP4, no Dia da Mães, vai para sua mãe, sua esposa, para quem? 

5 Você tava falando de deslealdade e eu cheguei no meio do caminho, te peço até 

desculpa. Queria que fosse comentasse o caso de novo, o que tá te chateando no 

futebol. O Alberto citava aqui para gente que você foi cuspido no Equador, o pessoal 

marcando em cima, isso tem te chateado? 

6 Seis anos depois Molina, você volta a marcar gols contra o Grêmio aqui no 

Olímpico. Você tava no Independiente de Medellín e fez os dois gols naquele empate 

em 2 a 2.  

7 Você foi contatado por alguém do Grêmio para jogar o Campeonato Brasileiro pelo 

Grêmio, Molina? 

8 Você achou que as críticas foram justas? 

 

Repostas: 

1 É verdade. Eu comecei, na realidade, em termos de futebol, eu sai de casa com 15 

anos e fui pro Santa, aqui de Recife. Passei pelo Náutico, mas só divisão de base. Mas 

onde eu fui crescer mesmo foi no Central, que me deu oportunidade. Depois fui para o 
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Ferroviário de Fortaleza. Depois fui para fora do país, fui rodando e to aqui no Barueri 

mostrando o meu futebol e ajudando a minha equipe.  

2 Olha, eu acho que sempre tem. Porque é um jogo importante. Apesar do Corinthians 

não estar completo, a gente sabe que é um time que vai brigar pelo título, a gente 

acredita. Então, sair na frente é importante. E sempre tem aquela ansiedade de estrear e 

estrear bem. Ainda temos um jogo importante na quarta-feira já, que é decisivo 

também. Mas o importante é que a gente conseguiu vencer e conseguimos esses três 

pontos, que é importante fora de casa, já que ano passado a gente não vinha tendo essa 

seqüência. 

3 Olha, garantir é difícil. Claro que a vontade é de permanecer.  Porque o Inter fez um 

planejamento excelente para esse ano. O elenco tá qualificado. Acho que a gente não 

tem só um time, tem mais de 11 jogadores. E a vontade é de permanecer e conquistar 

títulos nesse ano importante pelo Inter. Mas é difícil. A gente sabe que o pessoal lá de 

fora vem. Espero que venha mesmo. Porque só vem quando tá jogando bem e fazendo 

gols. 

4 Acho que vai para minha esposa, minha mãe tá no Paraná. Mas primeiramente a 

Deus, pela oportunidade de ter feito um bom jogo.  

5 Antes de eu entrar em campo a gente já sabe que as pessoas vão provocar. Eu tenho 

amigo no Flamengo, eu tenho amigo no Atlético, eu tenho amigo em todos os clubes. 

A gente cria um ciclo de amizades dentro do futebol e a gente fica sabendo que vão 

provocar. Eu acho que os times em vez de tentar marcar o Kléber na bola, tentar 

roubar a bola e armar jogadas, ajudar as equipes deles, acho que tá mais preocupado 

em tirar o jogador de campo, de provocar, e a gente fica chateado por isso. Hoje eu 

recebi uma cotovelada, ficou até marcado o meu rosto. E fico muito triste. Eu espero 

que as imagens possam ai, todo ano tem. Eu sei muito bem o que é isso. Ano passado 

todo final de semana eu tava no STJD. Toda semana. Então espero que esse ano eu não 

possa comparecer e possam ver as imagens aí.  

6 É, é, depois de seis anos. 2003 vim acá ao campo do Grêmio, com Independiente de 

Medellín, e conquisto um belo gol. E hoje, por sorte, repete, repete um gol que hoje 

nos dá um empate muito importante no comecinho do Brasileirão.  

7 A verdade é que sempre o procurador, me está falando que tem possibilidade de vir 

para cá, para o Grêmio, mas acho que tudo más por lo que falam você, os jornalistas. 

Até aqui nunca me procurou a comissão diretiva do Grêmio. Então é tudo más 

especulação, que sempre se vive antes do comecinho de um torneio.  
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8 (...) As críticas vai vir, porque eu não sou qualquer jogador, então é por isso que as 

críticas vêm.  

 

Registros indiretos 

9 (...) Me chamavam de Robinho. A própria comissão, a própria diretoria até, achou 

melhor chamar de Róbson para não ficar uma comparação um pouco com o Robinho. 

Mas para mim não tem diferença, Róbson ou Robinho tá de bom tamanho. 

10 (...) fico triste por isso. Às vezes você vê algumas deslealdades em campo, no jogo, 

mas eu espero que eu possa manter a tranqüilidade e ajudar o Cruzeiro.  

11 (...) eu não ia poder se abater, porque a gente sabe que nós temos uma decisão e a 

gente tem que saber dividir as coisas.  

12 (...) por tudo e agradecendo a torcida do Palmeiras. 

13 (...) não, não, na hora eu joguei a camisa. Não sei onde foi parar. Mas o segurança 

trouxe, deu tudo certo.  

 

Perguntas Classificadas como Projeções futuras: 

1 Sentiu o clima desse início de Brasileirão, vai ser realmente duro não é? 

2 O resultado de hoje pode ter alguma interferência positiva ou negativa no jogo da 

próxima terça-feira? 

3 Tá aqui o Bolívar. O Inter mostrou hoje que é candidato ou precisa provar muito 

mais? 

4 Alessandro você chegou a dizer que é um risco calculado, até porque é início de 

campeonato, quer dizer, deixar de lado os principais jogadores. No seu caso não, você 

entrou no segundo tempo. Mas é um risco calculado? 

5 Resultado assim no Pacaembu, perder uma longa invencibilidade, pode abalar o time 

para a Copa do Brasil? 

6 A raça demonstrada hoje serve de incentivo para o que vem por aí de Libertadores e 

a seqüência do Brasileiro, Fábio? 

7 Um jogo eletrizante. O fator motivação, vence na estréia o Flamengo, quinta-feira 

tem Libertadores, é casa cheia? 

8 Vale a pena então priorizar a Copa do Brasil na sua opinião? 

9 Agora tem o Ronaldo Fenômeno pela frente, agora dá para falar sobre isso? 

10 E agora vem a Libertadores? 
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11 Marcão, se o Palmeiras manter esse time misto pro restante do campeonato até estar 

na Libertadores da América, vai manter a qualidade? Vai manter as chances do time 

chegar lá em dezembro com chances de título? 

12 Um resultado como esse, da forma como aconteceu, pode influenciar de alguma 

forma na Copa do Brasil, o confronto com a Ponte? 

 

Repostas: 

1 Com certeza né. Acho que o Brasileirão é o melhor campeonato, então o nível é 

muito alto, nível altíssimo. Faz com que você tenha que se preparar melhor, tenha que 

se cuidar bem. E ter atenção, se concentrar bem nos jogos para que você possa jogar de 

igual com todas as equipes.  

2 Não, a gente tava muito focado nesse jogo, não conseguimos os três pontos, agora é 

pensar exclusivamente no Palmeiras, um jogo difícil que tem por aí e tenho certeza que 

a equipe vai entrar com outro espírito.  

3 Não, tem que provar muito mais. É a primeira partida, mas se tratando de 

Corinthians, jogando em São Paulo, é sempre um grande resultado. Aqui muitas 

equipes vão perder pontos e a gente conseguiu pontos importantes. Então, de repente 

no final isso pode a diferença, essa pontuação aqui em São Paulo. Então é dar 

continuidade ao trabalho. Agora é desligar do Campeonato Brasileiro, pensar no 

Flamengo, na Copa do Brasil, que é o nosso grande objetivo.  

4 Não, você tem que correr, é inevitável. Como eu disse, nós jogamos a semifinal com 

o São Paulo, que foi muito desgastante, e já fomos para final contra o Santos, que 

também foi. Então tem jogadores que já tão com um cansaço acima da média e que 

você tem que segurar esses jogadores para você não ter nenhum tipo de lesão. A gente 

tem profissionais competentes para avaliar isso, e foi feito isso, evitando que alguém 

tivesse qualquer tipo de lesão. Para que ali na frente a gente possa estar todo mundo 

em uma condição melhor. Então, acho que foi inteligente da parte da comissão técnica. 

A gente teve dificuldades, o que é normal. Jogadores que tavam no clube há 3, 4 dias, 

já teve que estrear, e estreou até bem. E assim a gente inicia a competição. Perdemos, 

mas a competição é longa e a gente tem a Copa do Brasil aí, que é uma competição 

muito importante também.  

5 Não, não, que é isso. A gente sabe que até com o time que nós jogamos, um 

pouquinho mais de acerto, um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais 

de entrosamento, a gente ia complicar muito a equipe do Inter. Mas o time tá focado. O 
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Mano poupou muitos jogadores para esse jogo de quarta-feira, que é o nosso principal 

foco nessa primeira parte do ano aí. Com certeza, nós vamos, além de lutar pelo título 

da Copa do Brasil, brigar aí pelo Brasileiro.  

6 É, não tem jogo fácil. E a gente sabe que mesmo fazendo um jogo bom lá no Chile a 

gente vai encontrar dificuldade aqui. Temos que aproveitar a hora que tiver chance 

para ampliar a nossa vantagem. Daqui para frente a tendência é só complicar cada vez 

mais, jogos mais difíceis.  

7 Espero que sim. Espero que o nosso torcedor compareça. A gente sabe da 

importância que tem o torcedor. Então espero que possa lotar o próximo jogo porque a 

gente merece. Acho que o time inteiro mostrou hoje que o Cruzeiro tá focado no ano, 

sabe bem o que quer.  

8 Na minha opinião tem que ser os dois, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. 

Acho que a gente tem que ter um bom planejamento em relação a isso, porque agora 

vai começar uma maratona muito forte de jogos quarta-feira, jogos domingo, e às 

vezes sábado também. Então a gente tem que pensar bem, planejar bem o que a gente 

vai fazer em relação a jogadores. Parreira é um treinador experiente e ele já deve estar 

pensando nesse momento, os jogadores que vão utilizar. Então, nesse sentido a gente 

tá tranqüilo. A gente tem um excelente treinador, não só para armar uma equipe dentro 

de campo, mas como pessoa e muito inteligente.  

9 Tem o Ronaldo, mas também tem outros grandes jogadores. O Ronaldo tem que ser 

marcado, mas tem outros ali também que a gente tem que marcar, senão a gente acaba 

perdendo.  

10 Quarta-feira já, na seqüência. É continuar, eu acho que o torcedor saiu satisfeito, 

pelo que o Grêmio apresentou hoje, mais volume dentro de casa. Não era o que nós 

queríamos, mas futebol existe três resultados e hoje foi o empate.  

11 O trabalho tá sendo feito para isso. Poucos times tem um grupo forte como o 

nosso.Talvez o Internacional, que tem um grupo muito forte, o São Paulo, o Cruzeiro, 

Corinthians. E nós tamo entre esses cinco aí que vão brigar pelo título. Fora os outros 

né. Mas, eu acho que no caminho certo. O importante é o grupo tá bem preparado 

porque o professor vai utilizar todo mundo.  

12 Não, de forma alguma, são duas competições diferentes. A gente sabe que é difícil 

jogar aqui também. Felizmente a gente conseguiu fazer o placar no primeiro tempo, 

não conseguimos resistir, mas vamos com força total ai para Ponte.  
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Registros indiretos 

13 (...) e para quarta-feira, nos dá moral para enfrentar o Vasco. 

14 (...) pelo que a equipe vinha jogando, principalmente na Libertadores, acho que é 

até normal isso. Mas agora é guardar as energias aí para terça-feira, que é um jogo 

decisivo.  

15 (...) começamos com uma derrota. Mas é isso aí, futebol é assim mesmo. Agora é 

trabalhar firme essa semana, domingo tem uma pedreira também, lá contra o Botafogo.  

16 (...) livrando algumas fases da Copa do Brasil no início, foi muito desgastante jogar 

contra São Paulo e Santos. Então a comissão técnica priorizou esses jogadores e tá 

certo em fazer isso, independente do Fluminense ter colocado os titulares ou não. 

17 (...) então foi importantíssimo essa vitória, de virada ainda, para que a gente possa 

tá bem na Libertadores e seguindo também no Brasileiro.  

18 (...) mas dá para chegar longe. 

19 (...) tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para conseguir a classificação.  

20 (...) e se Deus quiser vai dar tudo certo na terça-feira.  


