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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a participação da equipe de comentaristas 

nas jornadas esportivas da Rádio Guaíba AM. Procura-se inserir as intervenções realizadas 

pelos profissionais no contexto das teorias que versam sobre os temas do jornalismo 

opinativo. Para tanto, retoma-se a trajetória do desenvolvimento da radiodifusão no Brasil e 

no Rio Grande do Sul, desde as primeiras transmissões das antigas Rádios Sociedades. A 

história da formação e consolidação da Rádio Guaíba em Porto Alegre é apresentada em 

seguida, enfatizando o pioneirismo da emissora da Caldas Júnior nas coberturas esportivas, 

descrevendo os lances de ousadia dos quais lançou mão para que as transmissões 

chegassem aos ouvintes. Em seguida, retoma-se as bases teóricas que fundamentam o 

estudo da expressão opinativa dentro do jornalismo, suas origens e suas particularidades. 

Finalmente, é analisada a cobertura esportiva propriamente dita na Rádio Guaíba, com a 

descrição de sua programação e seus espaços esportivos, seguidas da análise da 

participação dos comentaristas durante a jornada esportiva, à luz das teorias do jornalismo 

opinativo. Esse procedimento ocorreu através de entrevistas com profissionais do 

Departamento de Esportes da Rádio, e com a transcrição dos comentários realizados em 

duas partidas de futebol.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o aparecimento das primeiras emissoras de rádio no Brasil nos anos 

20, era sabido que o novo veículo estava chegando para ficar. A euforia e a curiosidade 

popular geradas pelas primeiras transmissões experimentais, ainda no período das Rádios 

Sociedades, nunca chegaram a se esgotar completamente. A emoção do esporte finalmente 

foi democratizada, deixando de ser privilégio apenas dos poucos que tinham acesso aos 

�Clubs Sportivos�. Através do rádio o futebol se tornou o esporte das multidões. O grito de 

gol estridente, desde as primeiras narrações de Nicolau Tuma e Orlando Cozzi, sempre teve 

o efeito de paralisar o mundo à sua volta. Não há torcedor de futebol que não tenha sofrido, 

chorado, de alegria ou de tristeza, perto de um aparelho de rádio na sala, ou com o radinho 

colado no ouvido. A minha história pessoal com o futebol em geral, e com a paixão pelo 

Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense, em particular, traz muito desse envolvimento. Esta 

relação começou lá no final dos anos 80, quando Milton Jung ilustrou para o guri gremista 

de Alegrete como o esquadrão comandado por Cláudio Duarte conquistava a primeira Copa 

do Brasil, ou dobrava o rival vermelho em memoráveis Gre-nais cujos placares elásticos 

eram o combustível para toda uma semana de alegria e gozações para com os menos 

afortunados colorados. Em tempos em que futebol na televisão era coisa somente para 

jogos do Flamengo ou da Seleção Brasileira, era nas ondas da Guaíba que eu �enxergava� 

as defesas do Mazaropi, os carrinhos do Jandir, as jogadas de Cuca e Assis ou ainda as 

arrancadas do Paulo Egídio.  

 

Este trabalho busca trazer alguma luz teórica a essas lembranças tão 

queridas e tão caras para mim. O objetivo é analisar qual o papel do comentarista durante a 

transmissão de um jogo de futebol pelo rádio. Para tanto, adota o método do estudo de caso, 

um tipo de análise qualitativa sobre uma situação específica, onde se analisa uma unidade 

profundamente. É necessária uma abordagem metodológica que seja capaz de permitir uma 

resposta à questão apresentada, a saber, como se caracteriza o comentário esportivo durante 

uma partida de futebol? 
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O método de estudo de caso, conforme YIN (YIN, 1989, apud BRESSAN, 

2000), é uma inquirição empírica, que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real�, onde os componentes relevantes não podem ser manipulados, porém 

se podem fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo de caso vai 

caracterizar-se pela sua capacidade de lidar com uma variante maior de evidências. Para 

este trabalho, o caso estudado foi da �Jornada Esportiva�, da Rádio Guaíba 720 AM de 

Porto Alegre, que vai ao ar sempre que acontece algum evento esportivo de importância, 

que justifique a cobertura da equipe esportiva da Rádio. A escolha se deu em função do 

grande espaço destinado ao comentário esportivo nas jornadas da Guaíba, bem como em 

sua programação diária. A opção pela  Rádio Guaíba 720 AM é uma preferência pessoal do 

autor, fruto da experiência   de quem acompanha futebol pelo rádio desde os 11 anos de 

idade. O recorte é o comentário esportivo na jornada esportiva, para tanto foram analisadas 

as participações dos comentaristas Otacílio Gonçalves, Vinícius Sinotti e Ernani Campello, 

durante os dias 10 e 11 de novembro de 2007. O espaço dos comentaristas nas jornadas 

esportivas da Rádio Guaíba foi gravado em fitas cassete, e posteriormente transcritos e 

analisados à luz das teorias de Luiz Beltrão e José Marques de Melo.   

 

Inicialmente, foi realizado um trabalho de levantamento histórico da 

presença do rádio na Brasil, desde as suas primeiras transmissões experimentais. Em 

seguida, é apresentada a história do surgimento do rádio esportivo no Brasil, bem como as 

primeiras emissoras do Rio Grande do Sul. No segundo momento, passa-se ao 

levantamento histórico do espaço dedicado ao esporte nas emissoras de rádio. A história da 

Rádio Guaíba é parte preponderante no levantamento histórico, que vai cobrir desde a sua 

formação até os dias atuais.  

 

No segundo capítulo, são apresentadas as bases teóricas que vão guiar a 

análise do material coletado. Inicialmente, são apresentados os conceitos e as 

particularidades da questão da expressão opinativa no jornalismo, suas origens e limitações. 

As teorias de Luiz Beltrão a respeito da formação e da composição da opinião jornalística, 

bem como as definições acerca da opinião do jornalista em contraposição ou não à opinião 
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do público. A classificação da opinião jornalística, segundo José Marques de Melo, é a 

outra fonte teórica que vai embasar a observação do material coletado.  

 

O terceiro capítulo trata do radiojornalismo praticado pela Rádio Guaíba, 

especificamente. São apresentadas as funções dos integrantes da equipe esportiva da 

emissora, os seus programas esportivos, seus apresentadores e repórteres. Na seqüência, são 

apresentadas as participações dos comentaristas nas jornadas esportivas, transcritas e 

analisadas conforme os referenciais teóricos apresentados no segundo capítulo.   
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CAPÍTULO 2 

 

RÁDIO NO BRASIL 

 

 

A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 

1922, durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que comemorava o centenário 

da independência. A companhia norte-americana Westinghouse realizou uma demonstração 

pública, e, após distribuir 80 receptores em diversos pontos da então capital federal, 

transmitiu �discursos do presidente da República, Epitácio Pessoa, além de trechos do O 

Guarani, de Carlos Gomes, apresentado no Teatro Municipal� (FERRARETTO 2000). 

Outra companhia também participou do evento, a Western Eletric, que expôs em seu 

estande dois transmissores de 500 watts cada, que acabaram sendo adquiridos pelo governo. 

 

Uma semana depois da Exposição, uma nova transmissão foi realizada, com a 

presença de autoridades e da imprensa. As demonstrações despertaram o interesse de 

representativa camada da sociedade brasileira. Reunido em torno de Edgard Roquette-

Pinto, formava-se o grupo de pioneiros que dariam os primeiros passos em direção à 

consolidação da radiodifusão sonora no Brasil. Roquette-Pinto, em seguida, intercedeu 

junto ao governo federal para que fosse adquirida a estação montada pela Western Eletric 

junto à Praia Vermelha.  

 

Nascia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que, conforme FERRARETTO 

(2000), marca o começo definitivo da trajetória da radiodifusão sonora no Brasil, superando 

seus antecessores históricos, os grupos de amadores da radiofonia, descritos por 

FEDERICO (1982), como entidades cuja finalidade principal era a divulgação dos 

conhecimentos sobre o rádio, buscar novos adeptos, e até mesmo propiciar-lhes 

treinamento para que se constituíssem pelo menos em radioescutas.  

 

A primeira dessas associações de amadores do rádio a transmitir, embora sem 

regularidade ou freqüência, foi o Rádio Clube de Pernambuco, de Recife, fundada no bairro 
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de Santo Amaro por jovens membros da elite recifense. O Rádio Clube transmitia com 

equipamento comprado da Westinghouse durante a Exposição Internacional do Rio de 

Janeiro, graças ao financiamento do industrial pernambucano João Cardoso Aires. 

Adaptando um aparelho telegráfico à emissão de sons, transmitem de modo irregular, a 

partir de 17 de outubro de 1923.   

 

 

 

2.1 - Rádio Sociedade do Rio de Janeiro  

 

Conforme FERRARETTO (2000), a primeira emissora regular, no entanto, foi a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Após a demonstração das empresas norte-americanas, e 

a posterior aquisição dos transmissores pelo governo federal, o grupo de Roquette-Pinto 

consegue o empréstimo dos transmissores da Praia Vermelha durante uma hora por dia.  

 

Como o equipamento era utilizado quase exclusivamente para radiotelefonia, o 

tempo ocioso dos transmissores permitiu que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

começasse suas transmissões em 20 de abril de 1923, ainda que em condições muito 

precárias, conforme FERRARETTO (2000): 

 
Apesar do empenho e do idealismo de Roquette-Pinto, a 
radiodifusão nasce de maneira precária, em seus primeiros 
meses de funcionamento, a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro operou sem programação definida e com 
transmissões esporádicas. 

 

 

A Rádio Sociedade, mesmo com suas precárias instalações, conseguiu, a partir 

de outubro, manter uma programação regular, transmitindo músicas e conferências 

realizadas na cidade. Roquette-Pinto idealizava o potencial do rádio como instrumento 

educativo, daí o interesse nas transmissões de caráter cultural, como óperas e palestras de 

intelectuais estrangeiros. Esta abordagem porém, afastou o rádio do interesse do grande 

público, devido ao conteúdo elitista da programação, somado ao altíssimo custo, para a 

época, dos equipamentos de transmissão e recepção. As primeiras rádios funcionavam 
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como clubes sociais, sustentadas por mensalidades dos ouvintes, que também emprestavam 

os discos que compunham a programação musical. Segundo MOREIRA (1991), este 

procedimento não era exclusivo da Rádio Sociedade, mas também nas rádios que a 

seguiram, como a Rádio Club do Brasil e a Mayrink Veiga.  

 

Desta maneira, a  Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o decorrer do tempo, 

foi gradualmente popularizando a sua programação, trocando as conferências e concertos e 

música erudita por atrações mais acessíveis, levando para o rádio os compositores mais 

conhecidos da época.  

 

A Rádio Sociedade tornou-se parte do cotidiano do povo carioca, até que, em 

1936, em dificuldades financeiras, ela foi entregue por Roquette-Pinto para o Ministério da 

Educação e Cultura. A cessão da rádio para o governo, no entanto, aconteceu com a 

condição, imposta por Roquette-Pinto, de que a emissora continuaria a privilegiar a 

programação cultural e a função educativa. Agora chamada Rádio MEC, até hoje possui 

programação diferenciada e não possui publicidade, de caráter oficial ou comercial.    

 

 

 

2.2 - Estruturação do sistema de radiodifusão 

 

Ao longo dos anos seguintes, o modelo amador e idealista das Rádios 

Sociedades começa a ser substituído pelas empresas comerciais, que já viam o novo veículo 

como um meio de comunicação que necessita buscar lucros, e com isso, passam a vender 

anúncios. No final dos anos 20, o Brasil começava a constituir-se em um país mais urbano 

que rural, desenvolvendo um razoável mercado interno. Embora muito incipiente, a 

industrialização já formava uma classe de trabalhadores urbanos, que recebiam salários, e 

eram muito receptivos à publicidade que o rádio poderia veicular junto à sua programação.  

 

Conforme VAMPRÉ (VAMPRÉ apud FERRARETTO, 2000), a primeira 

emissora de rádio a obter licença para veicular publicidade, e a vender espaços pagos na 



 13

programação, foi a Rádio Club do Brasil, fundada em 1924 por Elba Dias. Entre 1924 e 

1926, a Rádio Club e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro vão conviver harmoniosamente, 

a ponto de alternarem entre si os dias das irradiações, para que os ouvintes pudessem ouvir 

as duas programações em dias diferentes.  

 

Em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro já contava com transmissor 

próprio, doado pela Casa Pekan, de Buenos Aires (TINHORÃO apud FERRARETTO, 

2000). É nessa fase que começam a surgir os primeiros programas informativos. Conforme 

FEDERICO (FEDERICO apud FERRARETTO, 2000), por volta de 1925, a Rádio 

Sociedade já transmitia quatro programas informativos, que abrangiam as notícias do dia, 

comentadas, seguidas de músicas, páginas literárias e temas diversos. 

 

O ano de 1932 trouxe dois fatos fundamentais para a estruturação do sistema de 

radiodifusão brasileiro. O decreto n° 21.111, assinado por Getúlio Vargas em maio, 

organiza a veiculação de publicidade pelas emissoras. A partir de então, puderam se 

estruturar as emissoras, de maneira a atrair anunciantes para financiar as suas operações e 

trazer novas atrações. 

 

Em julho desse ano, quando explode a Revolução Constitucionalista, o rádio 

exerce papel estratégico. Com as emissoras paulistas atuando a favor dos revoltosos, 

transmitindo ataques a Getúlio Vargas e pronunciamentos de líderes políticos. Passada a 

turbulência, o rádio saía do episódio com o status de veículo de comunicação de massa, 

lançando as bases para a sua consolidação como indústria cultural (FERRARETTO, 2000).   

 

 

 

2.3 - O surgimento do rádio esportivo no Brasil 

 

Nos anos 30, quando o rádio começa a buscar espaço no gosto do ouvinte, as 

emissoras perceberam que o esporte, principalmente o futebol, poderia ser um grande 
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atrativo. A primeira transmissão radiofônica de uma partida de futebol ocorreu em 19 de 

julho de 1931, com o confronto entre as seleções do Paraná e São Paulo.  

 

O narrador Nicolau Tuma narrou dez gols, da partida vencia pelos paulistas por 

seis a quatro (SOARES, 1994). Já era costume, desde 1925, as rádios divulgarem, em seus 

programas informativos, os resultados das partidas de futebol do Brasil e do exterior, 

retiradas dos jornais impressos e lidas no mesmo formato que as demais notícias do dia. 

 

Era uma época de muitas dificuldades técnicas para o exercício da radiodifusão, 

de maneira que as primeiras transmissões se davam de maneira precária, quando não 

heróicas. A transmissão só era possível através de linhas telefônicas, instaladas com 

antecedência de dias. Freqüentemente os narradores instalavam-se em casas vizinhas aos 

estádios, por falta de cabines adequadas.  

 

Era exclusiva do narrador a responsabilidade por toda a transmissão. Ele 

passava as primeiras informações antes das partidas, quase sempre em meio à torcida, e em 

seguida começava a narração. Não era raro que nos intervalos a programação voltasse ao 

estúdio, que tocava música e comerciais antes do recomeço do jogo. Terminado o segundo 

tempo, a transmissão era imediatamente suspensa, e a programação da rádio seguia 

normalmente. 

 

 

 

2.4 � Pioneiros no Rio Grande do Sul 

 

A partir da primeira metade dos anos 20, o Rio Grande do Sul começa a 

despertar para a inovação tecnológica. Conforme FERRARETTO (2002), a Rádio 

Sociedade Rio-Grandense foi a primeira entidade a realizar transmissões radiofônicas no 

Estado. A emissora surgiu graças a um projeto do empresário Juan Ganzo Fernandez, que, 

junto com o seu filho, Edison Ganzo, trouxera de Buenos Aires um transmissor. Em 7 de 

setembro de 1924, a Rádio Sociedade Rio-Grandense realizava a sua primeira transmissão, 
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que durou cerca de uma hora e contou com números musicais, discursos e resultados de 

turfe.   

 

Em seguida, novos projetos de radiodifusão começavam a tomar corpo por todo 

o Estado, como a Sociedade Rádio Pelotense, fundada em Pelotas em 1925, e a Rádio 

Sociedade Gaúcha, formada em Porto Alegre, em 1927. Pelotas e Porto Alegre, as cidades 

mais desenvolvidas do Estado na época, viam no rádio uma ferramenta que remetia à 

modernidade dos grandes centros da América do sul, como Rio de Janeiro, São Paulo e 

Buenos Aires.  

 

Durante o movimento tenentista de 1924, a Rádio Sociedade Rio-Grandense 

emprestou seus microfones para a causa legalista, graças ao bom relacionamento de Juan 

Ganzo com o governo gaúcho, exercido com mão de ferro por Borges de Medeiros 

(FERRARETTO, 2002). Discursos repudiando o levante, seguidos de artigos do jornal do 

Partido Republicano de Borges de Medeiros eram transmitidos pela Rádio Sociedade.  

 

Os primórdios do rádio no Rio Grande do Sul, a exemplo do que aconteceu no 

Rio de Janeiro, foram marcados pela programação elitista das entidades transmissoras. 

Como as primeiras Rádios Sociedades nasciam quase exclusivamente nas camadas mais 

abastadas da sociedade gaúcha, o caráter elitista da programação simplesmente refletia o 

ideário de seus controladores. No entanto, a partir da década de 30, interesses políticos e 

econômicos vão impulsionar a superação deste idealismo elitista, transformando a 

radiodifusão sonora em um ramo específico da aplicação de capital e obtenção de lucro 

(FERRARETTO, 2002).  

 

Neste contexto, surge a primeira emissora comercial do Rio Grande do Sul, a 

Rádio Difusora Porto-Alegrense, inaugurada oficialmente em 27 de outubro de 1934. A 

Rádio foi fundada pelo comerciante Arthur Pizzoli, que, ao não conseguir veicular anúncios 

publicitários na Rádio Sociedade Gaúcha, resolve montar sua própria emissora. Já no início 

de suas transmissões, a Difusora, regrada pelo Decreto 21.111, vendia publicidade e sempre 

atuou como empresa, voltada à obtenção do lucro.  
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A Difusora buscou, já no seu início, manter-se no ar o maior tempo possível e 

fixar horários para os seus programas. Enquanto alcançava maior número de ouvintes, a 

emissora passou a reservar maior espaço para o noticiário esportivo, divulgando calendários 

de jogos e resultados das partidas disputadas na semana.  

 

No ano seguinte, é lançada a Rádio Sociedade Farroupilha, cuja festa de 

inauguração contou com a presença da cantora Carmen Miranda. A nova emissora de Porto 

Alegre causou alvoroço antes mesmo de sua primeira transmissão, ao se anunciar como �a 

mais potente do país�. Pertencente à família Flores da Cunha, também proprietária da 

Empresa Jornalística Rio-Grandense, a Farroupilha sempre buscou maior proximidade com 

os seus ouvintes. Para tanto, instalou alto-falantes no alto do prédio-sede da empresa, que 

anunciavam notícias importantes para os transeuntes da capital gaúcha.  

 

A Farroupilha marcou uma nova época no rádio gaúcho, pois sempre investiu na 

tecnologia e privilegiou as transmissões ao vivo. Apostando em uma programação artística, 

trouxe a Porto Alegre grandes nomes do rádio nacional. A Farroupilha cativou a audiência 

ao trazer para os porto-alegrenses o radioteatro, com o Teatro Farroupilha. Durante a 

grande enchente que atingiu a capital, em 1941, a Rádio priorizou em suas transmissões 

serviços de apoio aos desabrigados, inclusive cedendo espaços para alojamento. Quando o 

então governador do Estado, Flores da Cunha, rompeu com Getúlio Vargas durante a 

implantação do Estado Novo, a emissora serviu como porta-voz da oposição ao governo 

federal. 

 

A oposição de Flores da Cunha a Getúlio Vargas não ficaria impune, e, 

conseqüentemente, a Rádio Farroupilha entrou em grave crise financeira, sendo vendida 

para Assis Chateaubriand em 1943, passando a integrar os Diários e Emissoras Associados. 

Um ano depois, seria a vez da Difusora ser adquirida pelo conglomerado dos Diários 

Associados. Estava aberto o caminho para o apogeu do rádio no Rio Grande do Sul. 
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A aquisição das duas rádios por Chateaubriand alçou-as para a liderança 

absoluta na audiência da capital. A Gaúcha, ainda vinculada ao modelo de Rádio 

Sociedade, e voltada para programas educativos, muda radicalmente o seu perfil quando 

passa a ser controlada por Breno Caldas, então diretor do jornal Correio do Povo. Ele 

estabelece novas diretrizes para a rádio, que passará a disputar espaço com as duas 

emissoras líderes. Para tanto, Breno Caldas contrata Oduvaldo Cozzi, então locutor 

esportivo e diretor artístico da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro. Cozzi ficou conhecido 

como o locutor que revolucionou as transmissões esportivas.  
 

Até então, as transmissões de jogos de futebol limitavam-se a informar o nome do 
jogador que conduzia a bola, com os intervalos preenchidos por música. Cozzi, ao 
contrário, descreve lance a lance e ocupa com comentários o espaço entre um 
tempo e outro. (VAMPRÈ, apud FERRARETTO, 2002:155) 

 

Pouco tempo depois, a Rádio Gaúcha seria adquirida por Arthur Pizzoli, que 

tinha vendido a Rádio Difusora aos Diários Associados. Para fazer frente à Farroupilha, a 

emissora decidiu dar ênfase às coberturas esportivas, então ausentes nos veículos de 

Chateaubriand.  

 

 

 

2.5 - Rádio esportivo no RS 

 

Durante as décadas de 1930 e 1940, o futebol esteve presente no rádio apenas 

através de boletins resumidos, além de poucas tentativas de transmissões ao vivo. A demora 

do futebol em receber atenção das emissoras gaúchas não impedia, no entanto, que algumas 

irradiações pontuais acontecessem neste período. A primeira narração transmitida 

diretamente de um estádio no Rio Grande do Sul aconteceu em 19 de novembro de 1931, 

quando a Rádio Sociedade Gaúcha apresentou para os ouvintes o confronto entre o Grêmio 

Fottball Porto-Alegrense e a Seleção do Paraná, vencido pelos gaúchos por 3 a 1. Ernani 

Ruschel, o primeiro narrador, não tinha muita familiaridade com o esporte, precisando do 

apoio de um desportista, que ia �assoprando� os nomes do jogadores, à medida que a 

partida se desenvolvia (FERRARETTO, 2002).  
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O caráter precário das transmissões esportivas foi amenizado após a chegada de 

Oduvaldo Cozzi, contratado pela Rádio Gaúcha. A narração inovadora de Cozzi colocou o 

futebol no rádio de maneira constante, com a Gaúcha já sob o controle de Arthur Pizzoli. Se 

as Emissoras Associadas transmitiam apenas partidas específicas, na Gaúcha todos os jogos 

eram narrados na totalidade.  

 

Apesar de dar pouca importância ao futebol, as emissoras de Chateaubriand, 

principalmente a Farroupilha, não ignoravam o gosto popular pelo esporte bretão. Segundo 

FERRARETTO (2002), boletins informativos de esporte eram comuns nas três grandes 

emissoras da capital. Com a profissionalização do futebol no Rio grande do Sul, ocorrida 

em 1939, as transmissões diretas do estádio ganharam impulso. Em 1944, Farid Germano 

narrou a vitória da Seleção Paulista sobre a Seleção Gaúcha por 5 a 4, em uma partida 

transmitida diretamente de São Paulo.  

 

Em meados dos anos 40, a Cervejaria Brahma comprou o espaço que a Rádio 

Gaúcha dedicava aos esportes, proporcionando que a emissora mantivesse a regularidade 

das irradiações e alcançasse a liderança no rádio esportivo no Estado. Conforme 

FERRARETTO (2002), a parceria da Gaúcha com a Brahma fez com que a Brahma 

passasse a ser sinônimo de cerveja no Rio Grande do Sul, graças ao peso da emissora no 

gosto popular. Em contrapartida, o patrocínio da cervejaria permitiu que a Gaúcha tivesse 

capital para irradiar de onde fosse preciso.  

 

Este aporte financeiro constante permitiu que a Rádio Gaúcha realizasse outra 

cobertura pioneira do rádio esportivo gaúcho, quando enviou o locutor Cândido Norberto 

para Montevidéu, em 14 de maio de 1949, para transmitir a partida entre Grêmio e 

Nacional, direto do Estádio Nacional, onde os gaúchos venceram por 3 a 1. A primeira 

transmissão internacional do rádio gaúcho foi realizada somente pelo locutor, que, 

trabalhando sozinho, contou apenas com um comentário de Adair Fortes Borges, repórter 

do Correio do Povo, no intervalo da partida. O sucesso da irradiação pioneira teve grande 

repercussão, e quando o Grêmio saiu novamente para jogar no exterior, desta vez na 
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América Central, Cândido Norberto voltou a ultrapassar fronteiras, desta vez na Guatemala 

e El Salvador.  

 

Apesar dos êxitos nas primeiras transmissões, as dificuldades de se transmitir 

futebol no Rio Grande do Sul ainda eram imensas. As linhas de transmissão eram precárias, 

e, como os locutores não podiam contar com o recurso do retorno, narravam sem saber se 

sua voz estava chegando aos ouvintes. Também era comum a prática conhecida por 

dublagem, onde o locutor narrava a partida através da audição de uma outra emissora.  

 

No início dos anos 50, a evolução do rádio esportivo no Rio Grande do Sul se 

consolida definitivamente. Nessa época, surgiram nomes como Jorge Alberto Mendes 

Ribeiro, primeiro locutor da Rádio Gaúcha, que em seguida passou a contar também com 

Guilherme Sibemberg nas narrações. A partir de então, as rádios gaúchas não mais pararam 

de acompanhar o futebol intensivamente, inclusive jogos internacionais, como as Copas do 

Mundo. 

 

 

 

2.6 - Rádio Guaíba entra em cena 

 

Em 1945, Breno Caldas, que seis anos antes se desfizera da Rádio Sociedade 

Gaúcha com grande prejuízo, adquire novamente a concessão de uma emissora de rádio. 

Em 1953, começa a tomar forma a Rádio Guaíba, com a contratação do engenheiro 

eletrônico Homero Carlos Simon, que vai coordenar a instalação do complexo da Ilha da 

Pintada, onde foram instalados os transmissores, bem como a implantação de linhas de 

transmissão e os estúdios na rua Caldas Júnior.  

 

No final de 1955, os primeiros testes da nova rádio começam a ser realizados. 

Passada a fase de implantação dos equipamentos, Breno Caldas volta-se para a escolha dos 

nomes que irão compor o novo prefixo. A maioria dos profissionais da Guaíba, nesse 

período, será composta por homens oriundos da folha da Tarde, que estejam afinados com a 
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proposta da companhia jornalística. Arlindo Pasqualini assume a direção da emissora, 

Flávio Alcaraz Gomes é o diretor de publicidade, e Neu Reinert vai chefiar o Departamento 

de Notícias. Para ser seu diretor de programação, Breno Caldas contrata Jorge Alberto 

Mendes Ribeiro, recrutado junto à futura rival Rádio Sociedade Gaúcha. 

 

A Rádio Guaíba tinha na sua primeira grade de programação a ênfase em 

cultura, notícias e esporte. Para tanto, a Guaíba contrata Osmar Meletti, que fica com a 

responsabilidade de montar a estrutura musical, para que se atingisse com maior eficiência 

os públicos das classes �A� e �B�. Em 20 de abril de 1957, a Guaíba entra no ar, em caráter 

experimental, porém de forma regular. Às seis horas da manhã o dia 25, começa a operação 

oficial, com todos os programas, inclusive o Correspondente Renner, que continua no ar até 

hoje, passando a se chamar Correspondente Guaíba, e é apresentado por Milton Jung desde 

1964.  

 

Em 5 de maio do mesmo ano, a Guaíba realiza a sua primeira transmissão 

esportiva, ao vivo do Estádio Olímpico. A equipe esportiva, formada por Mendes Ribeiro, 

contava com Amir Domingues, Aurélio Reis, Antônio Carlos Porto e Jairo Antônio. No 

plantão de estúdio, Nilson Dias e Luiz Noelli. Essa equipe esportiva desempenhava 

diferentes funções durante a partida. Surgiu a figura do repórter de campo, colocado atrás 

das goleiras para acompanhar mais de perto os lances de gol.  

 

 

 

2.7 - A Rádio das Copas 

 

Em 1958, a Rádio Guaíba, em seu primeiro ano de vida, dá uma demonstração 

de força ao transmitir a Copa da Suécia, a única emissora de fora do Rio de Janeiro e São 

Paulo a ousar tal feito. O então diretor de publicidade Flávio Alcaraz Gomes viajou à Suíça 

antes da Copa, onde negociou junto à companhia telefônica PTT1 a estrutura técnica 

necessária para que o som transmitido da Suécia chegasse a Porto Alegre. Graças ao 

                                                
1 - Postes Télégraphes et Téléphones, companhia oficial de telecomunicações da Suíça. 
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patrocínio da rede de postos Ipiranga, a Guaíba teve condições de enviar a equipe de 

esportes completa, e os jogos foram transmitidos pela voz de Mendes Ribeiro. 

   

O sucesso da transmissão internacional, somado à conquista do primeiro título 

do Brasil, coloca a Rádio Guaíba na elite das rádios brasileiras. A emissora aproveita o 

momento de euforia para divulgar a sua tecnologia e enaltecer o fato de ter sido a única 

emissora do sul do Brasil a estar presente no Mundial com equipe própria. É o ponta pé 

inicial da consagração da Guaíba como a �Rádio das Copas�.  

 

Conforme VAMPRÉ (1979), a partir de 1959 as rádios brasileiras começam a 

desfrutar de tecnologias que darão maior agilidade às reportagens. Equipamentos mais 

leves e de melhor qualidade possibilitam aos profissionais falarem ao vivo de vários pontos 

da cidade.  

 

É neste ano que a Rádio Guaíba cria o seu Departamento de Esportes, 

desmembrado do Departamento de Notícias. O primeiro grande evento comandado pelo 

novo Departamento foi a transmissão do Campeonato Sul-Americano de futebol, na 

Argentina. O torneio foi vencido pela Argentina, após empatar com o Brasil em 1 a 1. 

Apesar do fracasso da equipe brasileira, a Guaíba festeja o sucesso das operações de seu 

novo Departamento.  

 

Em 1962, a Guaíba, já consolidada no gosto do ouvinte, vai disputar a liderança 

no rádio esportivo gaúcho com a Rádio Gaúcha. As duas emissoras mandaram equipes para 

o Mundial do Chile, onde cobriram a campanha do bicampeonato brasileiro. A equipe da 

Guaíba contava com o locutor Mendes Ribeiro, além de Pedro Carneiro Pereira, Lauro 

Quadros, Ataíde Ferreira, Adroaldo Streck e Amir Domingues. As transmissões acontecem 

sob muitos problemas técnicos, pois a Guaíba não recebera canal de transmissão da 

organização do evento.  

 

Mais uma vez, é Flávio Alcaraz Gomes o enviado para resolver os percalços das 

transmissões internacionais. Ele embarcou na primeira semana de 62 para Santiago, onde 
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alugou um transmissor de single-side band (SSB)2, que a Guaíba compartilharia durante o 

Mundial com a Rádio Gaúcha e com a Rádio Record de São Paulo. No entanto, o serviço 

oferecido pelo técnico eletrônico chileno estava muito abaixo do qualificado serviço da 

PTT na Copa de Suécia, em 58.  

 

O auge da crise foi a não transmissão da partida do Brasil contra a 

Tchecoeslováquia, devido à total falência do transmissor chileno. A Guaíba preocupava-se 

em não arranhar sua credibilidade, e a tragédia só não era maior porque a concorrente 

Rádio Gaúcha, que utilizava o mesmo transmissor, tinha problemas ainda piores. A 

emissora da Caldas Júnior conseguia realizar uma transmissão um pouco melhor que as 

outras que utilizavam o sistema SSB, graças à uma antena própria, instalada pela equipe da 

rádio no pé da Cordilheira dos Andes.  

 

A qualidade de som superior às concorrentes, no entanto, não acomoda os 

profissionais da Guaíba. Com o Mundial em andamento, a emissora adquire um transmissor 

Collins para substituir o pouco confiável SSB que utilizavam. As transmissões melhoraram 

consideravelmente quando os novos equipamentos começam a operar, na fase das quartas-

de-final. Em sua segunda participação em mundiais, Mendes Ribeiro tem o privilégio de 

narrar o bicampeonato da seleção brasileira de futebol.    

 

 

 

2.8 - A rede da Legalidade 

 

Em 1961, durante o movimento da Legalidade, o então governador Leonel 

Brizola requisitou os transmissores da Rádio Guaíba para transmitir os pronunciamentos de 

apoio à posse de João Goulart. Como as rádios Gaúcha e Farroupilha tinham sido tiradas do 

ar pelo Exército, ao governador só restou requisitar a emissora de Breno Caldas, que, 

apesar de concordar, não permite o uso dos seus estúdios.  

                                                
2 - Sistema de transmissão codificada, onde três emissoras podem transmitir simultaneamente, operando o 
mesmo transmissor.  
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O engenheiro Homero Simon coordenou a instalação de um estúdio no porão do 

Palácio Piratini, que passou a ser o local de produção e transmissão de notícias em favor da 

posse de Jango. As ondas curtas da Guaíba AM, em 25 e 49 metros, serão fundamentais 

para propagar as causas do movimento. Quando as transmissões começaram, o Exército 

tentou impedir a irradiação do sinal, usando antenas rômbicas, semelhantes às usados por 

russos e americanos nos anos da guerra fria. Após uma pequena guerra tecnológica, a 

equipe de Simon conseguiu superar as interferências, mudando constantemente a antena de 

posição.  

 

Em 27 de agosto, Brizola faz o seu primeiro pronunciamento conclamando o 

povo gaúcho a lutar em defesa do cumprimento da lei. O movimento cresce, e nasce a Rede 

da Legalidade, uma cadeia que reuniu 104 emissoras do Brasil e do exterior, lideradas pela 

Guaíba. Um batalhão de jornalistas e radialistas começa a redigir e a divulgar notícias e 

boletins em várias línguas. A mobilização dá certo, tanto que, �em poucos dias, era a quase 

totalidade da opinião pública que exigia a posse do vice-presidente João Goulart� 

(PINHEIRO, 2001, p.179). Em 7 de setembro, João Goulart é empossado no Congresso 

Nacional.   

 

 

 

2.9 - Transmitindo de Moscou 

 

O cenário de crise nacional que sucedeu os fatos de 1961 não afetou os projetos 

da Guaíba. Quando o Grêmio saiu em excursão à Europa, Pedro Carneiro Pereira foi 

escalado para narrar os jogos do tricolor. A transmissão, novamente por meio do sistema 

single side-band, permitiu que o som da Guaíba chegue a Porto Alegre com a qualidade de 

som local, graças à base de comunicação com Porto Alegre, instalada em Berna, na Suíça.  

 

A situação começa a mudar quando o Grêmio decide jogar em Moscou. O 

problema crônico de telecomunicações enfrentado pelo rádio brasileiro também atingia a 
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então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O narrador Pedro Carneiro, ao chegar a 

Moscou, solicita a linha telefônica para estabelecer contato com Berna, somente para 

descobrir que não há ligação nenhuma para transmissão de rádio na cabine da Guaíba. 

 

Inconformado em não transmitir a partida, Pedro encontra a salvação em um 

estudante brasileiro, que trabalha no serviço em português da Rádio Central de Moscou, e 

estava escalado para narrar o jogo. Pedro convence-o a deixá-lo transmitir, desde que não 

seja veiculada publicidade, já que se tratava de uma emissora estatal dentro de um regime 

comunista.  

 

Pedro Carneiro entra no ar, pelas ondas da Rádio de Moscou, e, ao microfone, 

estabelece comunicação com a Guaíba, que captou a transmissão e a colocou no ar. Esta 

transmissão colocou a emissora da Caldas Júnior em um patamar acima da concorrência. A 

boa qualidade do áudio, e a inédita cobertura do jogo do Grêmio direto de um país 

comunista reforçam a imagem de liderança da Guaíba.  

 

 

 

2.10 - Anos de crise para o país, novos equipamentos para a Guaíba  

 

O mais bem sucedido empresário de comunicação do Rio Grande do Sul, Breno 

Caldas, ignora a recessão da economia brasileira e faz grandes investimentos na parte 

tecnológica da Rádio Guaíba. Em 1963, a emissora começa a operar com um transmissor 

Philips, de 50 quilowatts, e torna-se uma das mais potentes do Brasil.  

 

Como havia acontecido anteriormente, o novo equipamento é afinado e 

aperfeiçoado pela equipe de Homero Simon. Uma das poucas coisas que não muda é a 

altura de antena da Ilha da Pintada, que não pode ultrapassar os 96 metros, devido a normas 

de segurança de vôo da Aeronáutica. A Guaíba, conhecida em vários países desde a Rede 

da Legalidade, melhora o sinal para cativar ouvintes em países da América do Sul, como 

Argentina, Uruguai e Paraguai.    
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2.11 - Os militares assumem o poder e a Guaíba perde seu comandante 

 

Em 31 de março de 1964, o I Exército, com base em Minas Gerais, levanta-se 

contra o governo João Goulart. Em seguida, o IV Exército, do Nordeste, o II Exército, 

baseado em São Paulo, e a metade do III Exército, da região Sul, apóiam o movimento 

golpista. É o fim do governo de João Belchior Marques Goulart.  

 

A queda de Jango é saudada por Breno Caldas em Porto Alegre. Antes do golpe, 

os veículos da Caldas Júnior deixam a neutralidade de lado e passam a apoiar os militares. 

O Correio do Povo, que nasceu e cresceu na esteira da parcialidade, assume a posição clara 

a favor da deposição de João Goulart. Editoriais falavam no golpe como a única forma de 

�salvar o Brasil�. Sob a justificativa de atender ao interesse público, Breno Caldas coloca 

em jogo a credibilidade dos veículos da Caldas Júnior. 

 

O vento sopra a favor de Breno Caldas, que imagina ser um dos grandes 

beneficiados com a ascensão dos militares ao poder. Mas o ano de 1964 fica marcado em 

sua memória pela morte de seu melhor amigo, o diretor da Guaíba Arlindo Pasqualini, 

ocorrida em 9 de setembro.  

 

A emissora perde seu comandante, mas não seu rumo. A programação continua 

a mesma, baseada no tripé música-esporte-notícia. Que ainda está sem rumo é o novo 

governo dos militares, que entram em cena sem um projeto de governo definido. No início 

do período Castello Branco, o rádio ainda reina absoluto, com grande audiência e até 

mesmo certa liberdade. A censura ainda não chegara às redações.  

 

A �relativa liberdade�, no entanto, estava com os seus dias contados. Ao passo 

em que vão tomando gosto pelo poder, os militares dedicam atenção cada vez maior à 

imprensa. Eles vão investir na expansão das telecomunicações, com o intuito de integrar e 

desenvolver o país economicamente.       
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2.12 - Copa da Inglaterra e a transmissão off-tube 

 

No ano de 1966, a primeira grande cobertura está reservada para o 

Departamento de Notícias. A Guaíba envia uma equipe à Argentina para fazer a cobertura 

do golpe militar que em 28 de junho depôs o presidente Artur Ilía. 

 

No campo esportivo, de 11 a 30 de julho, as emissoras gaúchas medem forças na 

transmissão da Copa do Mundo. A Guaíba faz grandes investimentos na parte tecnológica 

ao comprar equipamentos para a cobertura do evento, que também serão utilizados no dia-

a-dia. Os repórteres ganham mais mobilidade com gravadores mais modernos, que 

dispensam o auxílio do operador de externa, apesar de ainda ser muito pesado.  

 

Começa a Copa do Mundo, e a Guaíba faz sucesso com o off-tube, a narração 

feita a partir de imagens de monitores de televisão, também chamado tubo. O sistema teve 

que ser adotado devido à falta de linhas de transmissão que atendessem a todas as rádios 

dos diversos países que cobriam o mundial. Ao contrário de emissoras como a Gaúcha, que 

transmitiu a Copa através da Rádio Itatiaia, de Minas Gerias, Pedro Carneiro transmite as 

partidas a partir dos estúdios da BBC de Londres.  

 

A Copa da Inglaterra ofereceu mais um round da disputa entre a Guaíba e a 

Gaúcha. A rival, que já contava com o narrador Mendes Ribeiro e o engenheiro Homero 

Simon, fecha contrato com a Ipiranga, antiga patrocinadora da Guaíba nas jornadas 

esportivas. Sem a Ipiranga, a Guaíba firma contrato com a Philips, e lança o slogan �som 

local, com equipe local�. 

 

Começa a Copa, e o sistema off-tube é um sucesso. O som transmitido através 

dos estúdios da BBC chega aos ouvintes com qualidade de som local, o que não acontece 

com as transmissões da Rádio Gaúcha. As transmissões da rival sofrem com a precariedade 

das linhas de comunicação, e os jogos eram pontilhados por ruídos e cortes no sinal. A 
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seleção brasileira também não leva muita sorte, e não passa das oitavas-de-final, eliminada 

pelo esquete português após derrota por 3 a 1. Apesar do fracasso da seleção brasileira, a 

Guaíba sai fortalecida do mundial. Mais uma vez, a qualidade do som fez a diferença em 

favor da Caldas Júnior.  

 

 

 

2.13 - Guaíba comemora 10 anos em pleno front de batalha 

 

Em 30 de abril de 1967, a Guaíba comemora 10 anos. Quinze dias depois, 

Flávio Alcaraz Gomes embarca para Roma, com o intuito de tentar um visto na Embaixada 

do Vietnã do Sul, onde o conflito entre americanos e comunistas dominava o noticiário 

mundial. A Guaíba forma uma cadeia com grandes emissoras do Brasil, como a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro, e a Bandeirantes de São Paulo, e a Rádio Carve, do Uruguai.  

 

No entanto, ao chegar na Itália, Flávio muda o rumo da cobertura. Acabara de 

explodir a crise entre Egito e Israel, e a �Guerra dos Seis Dias�, como ficou posteriormente 

conhecida, era questão de dias. Imediatamente ele viajou para o Cairo e entrevista o 

presidente egípcio, Gamal Nasser, com exclusividade para o Brasil. Após o furo de 

reportagem, decide ir a Israel. Para driblar a censura, mandava informações cifradas para o 

Brasil (GOMES, 1995).  

 

De Israel, Flávio envia matérias diárias sobre a �Guerra dos Seis Dias�, que 

mudaria os contornos geopolíticos da região. Em seis dias, Israel anexa a Faixa de Gaza, a 

Cisjordânia e a parte oeste de Jerusalém, da Jordânia, e as Colinas de Golan, da Síria. A 

vitória dos israelenses é narrada por Flávio em narrações históricas, onde o barulho da 

artilharia e das sirenes anti-aéreas fazia o fundo para os boletins diários.  

 

Terminada a guerra em Israel, Flávio segue para o Vietnã, objetivo inicial de sua 

viagem. Durante 20 dias ele transmite os horrores da guerra do Vietnã, através do mesmo 

sistema da PPT de Berna, usado durante a Copa da Suécia.  
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Breno Caldas percebeu a importância das transmissões internacionais em 

relação á concorrência, e, para terminar o ano, a emissora realizou a cobertura da Missa de 

Natal, rezada pelo arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, diretamente da 

Basílica da Natividade, em Belém. A rádio oficial de Israel, Kol Israel, prestou apoio à 

Guaíba, graças ao prestígio da emissora que cobriu a Guerra dos Seis Dias.  

 

 

 

2.14 - A copa de 70 via satélite 

 

Um ano antes da Copa do Mundo, a Guaíba começa a buscar melhorias em seus 

equipamentos. A emissora investe principalmente em equipamentos de reportagem externa, 

para atender às necessidades das transmissões esportivas. Os antigos pré-amplificadores 

valvulados dão lugar aos novos e leves transistorizados.  

 

Com o material novo na bagagem, a Guaíba embarca para cobrir o mundial do 

México. A televisão estava em acelerado ritmo de crescimento e as emissoras de TV agora  

disputam a audiência do futebol com o rádio. Pela primeira vez, os brasileiros assistem pela 

televisão, ao vivo, as partidas do mundial. Isso graças ao INTELSAT 3, o satélite 

responsável pela transmissão do evento para as emissoras de rádio e televisão.  

 

A chegada do satélite melhora a qualidade de som e diminui as incômodas 

interferências no sinal, mas há uma limitação de canais destinados ao Brasil. A Guaíba 

dividiu as suas transmissões com a Rádio Continental do Rio de Janeiro, e as duas 

emissoras criam a Rede Brasileira dos Esportes. Com a volta do patrocínio da Ipiranga, a 

emissora da Caldas Júnior leva o narrador Pedro Carneiro Pereira, o comentarista Ruy 

Carlos Ostermann e o repórter João Carlos Belmonte, além dos técnicos de externa. Em 

Porto Alegre, ficam o plantão de estúdio, Edegar Schmidt, e o agora supervisor técnico, 

Homero Simon.  

 



 29

O então repórter, hoje comentarista, João Carlos Belmonte, coloca a Copa do 

México como a mais importante de sua carreira.  

 
Nós tínhamos grande dificuldade até 1969 para estabelecer 
contato com a sede. Em 1970 nós chegamos no México e tinha 
um satélite à disposição das emissoras de rádio 24 horas [...]. 
Quinze minutos pela manhã era o espaço reservado a Rádio 
Guaíba e som era um balaço, imagina, som de satélite. E depois 
de tarde eu tinha mais quinze minutos, e assim era com as outras 
emissoras.3 

 
 

No meio radiofônico, os profissionais da Guaíba começam a ser reconhecidos 

pela competência e credibilidade. Isso fica claro quando Flávio Alcaraz Gomes é escolhido 

por representantes de emissoras brasileiras para coordenar o trabalho das rádios durante a 

Copa.  

 

Com o tricampeonato da seleção brasileira, o governo militar, com a ajuda dos 

meios de comunicação, aproveita o momento para elevar a auto-estima do povo, afirmar o 

nacionalismo e divulgar as virtudes do �milagre brasileiro�. A Copa do Mundo termina 

com um show de som e imagem. As inovações tecnológicas são saudadas pelos 

profissionais de todas as emissoras. Mas os homens de rádio estão cada vez mais 

preocupados com o avanço da televisão, que entra no campo antes exclusivo da 

radiodifusão: o futebol. 

 

 

2.15 - Anos 70 

 

Após a Copa do México, o rádio passa a enfrentar um período de letargia, onde 

a televisão começa a ganhar terreno, e o público começa a migrar para o novo veículo de 

massa. A Guaíba procura manter-se atrativa para os ouvintes, e realiza grandes reportagens, 

como a ida de Flávio Alcaraz Gomes cobrir as obras da Transamazônica, em 72. 

 

                                                
3  Depoimento de João Carlos Belmonte. In: PROJETO RESGATE VOZES DO RÁDIO. 
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A maioria da imprensa, que havia apoiado o golpe de 64, agora vivia sob a 

censura imposta pelos militares. Os exemplares da edição de 20 de setembro de 72, com a 

matéria �Líderes do Governo negam que ministro da Justiça queira censurar a imprensa� 

(Galvani, 1995), são apreendidos e levados à sede da Polícia Federal gaúcha.  

 

Em 6 de outubro de 73, o Egito e a Síria atacam Israel para reaver os territórios 

perdidos em 67, e dão início à �Guerra do Yom Kipur�. Novamente, Flávio Alcaraz Gomes 

embarca para Israel, de onde envia detalhes do conflito para os ouvintes brasileiros.  

 

 Um ano depois, quando a equipe de esportes estava com tudo pronto para a 

cobertura de Copa da Alemanha, uma tragédia abala a Rádio Guaíba. O narrador e chefe de 

esportes Pedro Carneiro Pereira, que nas horas de folga pilotava automóveis de corrida, se 

envolve em um acidente durante uma prova no Autódromo de Tarumã, e acaba morrendo 

carbonizado. O narrador Armindo Antônio Ranzolin assume o Departamento de Esportes 

da Guaíba e dá continuidade ao projeto da Copa do Mundo da Alemanha.  

 

Em 17 de junho de 75, a Guaíba estréia o Programa Agora. Equipada com que 

de melhor havia em termos de tecnologia na época, a emissora busca agora aprofundar a 

notícia e trazer as informações direto do palco dos acontecimentos. O novo sistema 

nacional de comunicações já era uma realidade, e as transmissões já não sofriam com a 

falta de estrutura técnica.  

 

O criador do programa, Flávio Alcaraz Gomes continua como repórter 

internacional. Em setembro, ele visita um dos países mais fechados do mundo, a China. Em 

1º de outubro, ele realiza o primeiro contato com o Brasil. Apesar de vindo do outro lado 

do mundo, o som é perfeito. Flávio fala no ar com o escritor Erico Veríssimo, ligando 

diretamente para a sua casa, em Porto Alegre (GOMES, 1995).  

 

Nesse mesmo ano, a Guaíba narra o grande acontecimento para o esporte 

gaúcho, quando o Internacional conquista seu primeiro título nacional, após vencer o 

Cruzeiro no Estádio Beira-Rio. 
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No ano seguinte, a Guaíba sofre nova baixa: Flávio Alcaraz Gomes, que se 

preparava para ir à Europa cobrir a visita do então presidente Geisel, envolve-se em um 

grave incidente que muda a sua carreira e a trajetória da emissora da Caldas Júnior.  
 
Chegando em casa numa madrugada de domingo com 
minha mulher, assustamo-nos com um carro no escuro, 
defronte meu portão. Intimamos o motorista a sair, há 
discussão, apanho uma espingarda para intimidá-lo. A 
arma dispara e vai ferir mortalmente sua companheira 
que estava ao lado. Uma desgraça. Apresento-me à 
polícia e logo ao patrão. �Que faço?� � pergunto. E ele, 
frio: �Se eu fosse tu, sumia!�. Não faço. Assumo meu 
ato, enquanto Breno Caldas me proíbe de voltar ao 
trabalho. (GOMES, 1995). 

 

Flavio é condenado. Na prisão, recebe convite de Maurício Sirotsky Sobrinho e 

passa a escrever para a Zero Hora e a fazer um comentário diário para a Rádio Gaúcha, 

maior rival da Guaíba. 

 

A saída de Flávio da Caldas Júnior acontece em um ano de mudanças na postura 

jornalística da Guaíba. Com o advento da televisão, as notícias radiofônicas começam a 

exigir cada vez mais agilidade e atualidade. A chegada de Antônio Britto Filho, em 76, 

marca o começo da reformulação do Departamento de Notícias. As grandes coberturas 

internacionais dão espaço à reportagem local, e os repórteres saem para a rua com novas 

unidades móveis, para trazer mais espontaneidade e proximidade com o ouvinte.  

 

A Copa de Argentina, em 78, traz para a Guaíba a preocupação com a 

concorrência. A Rádio Gaúcha estreava um novo transmissor de 100 quilowatts, o mais 

potente do sul do Brasil. Além disso, a rival tira da Guaíba o comentarista Ruy Carlos 

Ostermann, que será o chefe de esportes e comandará a cobertura do mundial. A Guaíba vai 

à Argentina com Lauro Quadros, João Carlos Belmonte, Armindo Antônio Ranzolin Luiz 

Carlos Prates e Laerte de Franceschi. Em campo, a seleção brasileira termina a Copa em 

terceiro lugar.  
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2.16 - A crise chega com a TV2 Guaíba 

 

Em 10 de março de 79, é inaugurada a TV2 Guaíba. Breno Caldas busca 

empréstimos no mercado financeiro para bancar a televisão. A Caldas Júnior já não tem a 

mesma proximidade com o poder, apesar de Breno Caldas possuir relações com o novo 

presidente da República, o general João Baptista Figueiredo. O novo governador do Estado, 

José Augusto Amaral de Souza, não pertence ao seu círculo de amizades.  

 

Os empréstimos realizados para a instalação da TV começam a pesar no caixa 

da emissora. A grave crise financeira pela qual o Brasil passava não era a mais propícia 

para que uma grande empresa como a Caldas Júnior possuísse dívidas tão volumosas. A 

empresa deve para diversos bancos, privados e estatais, como o Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul. Além disso, são distribuídas cada vez mais concessões de rádios FM para 

políticos e empresários favoráveis ao governo.  

 

Ao longo da primeira metade dos anos 80, a situação da Caldas Júnior vai 

deteriorar-se definitivamente. Apesar das coberturas internacionais, como a Copa da 

Espanha, em 82, a Guaíba sofre com a crise financeira da empresa jornalística.  

 

Em 11 de dezembro de 1983, Armindo Ranzolin narra a vitória do Grêmio sobre 

o Hamburgo, da Alemanha, direto do Estádio Nacional de Tóquio, sagrando-se Campeão 

Mundial Interclubes. Um dia depois, a maior parte dos funcionários da Caldas Júnior entra 

em greve por falta de pagamento de salários. Os jornais continuam circulando, mas a crise é 

irreversível.  

 

Em 16 de julho de 1984, a Rádio Guaíba leva ao ar um comunicado onde 

informa que os dois jornais diários da Caldas Júnior, o Correio do Povo e a Folha da Tarde 

deixam de circular. A Guaíba continua com a programação normal, mas o ambiente de 

trabalho é de anormalidade. O pagamento atrasado e a falta de perspectivas refletem nos 

funcionários. Um dos primeiros a deixar a emissora é o narrador e diretor de programação, 
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Armindo Ranzolin, que se transfere para a Rádio Gaúcha, seguido logo após pelo repórter 

João Carlos Belmonte.  

 

A crise da Guaíba leva a Rede Pampa, comandada por Otávio Gadret, a investir 

em jornalismo. A Pampa desfalcou ainda mais a Guaíba, ao contratar nomes como Lauro 

Quadros, José Barrionuevo, Adroaldo Streck, Rogério Mendelski, Walter Galvani e Mário 

Mazeron, entre outros.  

 

Com o prolongamento da crise financeira, a Justiça decreta a falência da Caldas 

Júnior, porém a Rádio Guaíba não é afetada pela decisão. Os funcionários da Rádio, com o 

consentimento de Breno Caldas, assumem o controle da emissora em 18 de dezembro de 

1985. A administração geral fica com Demóstenes Anildo Marques, e Lasier Martins 

assume a direção operacional (FERRARETTO, 2005). 

 

No dia 4 de maio de 1986, o empresário Renato Bastos Ribeiro compra a 

Empresa Jornalística Caldas Júnior, a Televisão Guaíba Ltda. e a Rádio Guaíba S.A. ele 

assume toda a dívida trabalhista, impede o leilão dos prédios do grupo e passa a pagar os 

salários em dia.  

 

Antes da efetivação da venda da Caldas Júnior, Lasier Martins já estava em 

preparativos para a cobertura da Copa do México, acertando circuitos, direitos de 

transmissão e contratando hotéis para hospedar a equipe. Lasier é demitido antes do 

mundial, mas o projeto continuou, e a Guaíba leva para o México a maior equipe de 

esportes do Rio Grande do Sul. Viajam nomes como Milton Jung, Carlos Moacir, Samuel 

de Souza Santos, Paulo Sérgio Pinto, Edegar Schmidt, Laerte de Franceschi e Antônio 

Augusto, que se torna um dos primeiros profissionais a fazer um plantão de estúdio em 

outro país.  

 

Depois da Copa, Antônio Augusto deixa a Guaíba, e em seu lugar assume Luiz 

Carlos Reche, que vai dividir a apresentação do Plantão Esportivo com Érico Sauer. Além 

de Reche, a emissora aposta em novos profissionais, como os narradores José Aldo 
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Pinheiro e Marco Antônio Pereira, os repórteres Luiz Henrique Benfica, Ricardo Vidarte, 

Ribeiro Neto, Maurício Saraiva, e os plantões de estúdio, Cléber Grabauska e Haroldo dos 

Santos.  

 

 

 

2.17 - A Guaíba não morreu 

 

Um dos fatos marcantes da nova administração da Guaíba é o retorno de Flávio 

Alcaraz Gomes, que, em 5 de dezembro de 1988, estréia o programa Flávio Alcaraz Gomes 

Repórter, nas manhãs de segunda a sexta-feira. No entanto, o homem do front não é o 

mesmo, comandando um programa de estúdio e abandonando as grandes coberturas 

internacionais.  

 

A partir dos anos 90, a Guaíba perdeu ainda mais a sua identidade e tem apenas 

lampejos da consagrada emissora das décadas passadas. Conhecida pelas coberturas 

internacionais, mais do que nunca a emissora concentrou as equipes em Porto Alegre e 

realiza raros trabalhos no exterior. 

 

O que a Guaíba não deixa de fazer são as Copas do Mundo. Em 1990, a 

emissora envia uma equipe de oito profissionais à Itália para a cobertura do mundial. A 

maioria deles está em sua primeira Copa, como os dois narradores José Aldo Pinheiro e 

Marco Antônio Pereira, além dos repórteres Luiz Carlos Reche, Luiz Henrique Benfica e 

Ricardo Vidarte. Completam a equipe os comentaristas Edegar Schmidt, Wianey Carlet e 

Paulo Sérgio Pinto.  

 

O mundial é o momento em que as emissoras disponibilizam os seus novos 

aparatos tecnológicos; a Guaíba é uma delas. A emissora trabalha com a sua mais recente 

aquisição: o codificador de áudio Comrex, um equipamento que reforça os graves na 

transmissão. Outra novidade é o telefone celular, mas a qualidade de som não é boa, há 

muitas interrupções na transmissão, por isso os aparelhos são pouco utilizados.  
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A Guaíba é uma das rádios pioneiras no mundo a fazer transmissão pelo sistema 

off-tube. Quando a emissora realiza a Copa de 66, por tubo, o problema é a condição 

técnica, o reduzido número de circuitos. Em 90, a dificuldade dos organizadores é 

acomodar nos estádios o grande número de profissionais de rádio e televisão. Os radialistas 

têm permissão para trabalhar nos estádios somente em jogos envolvendo as seleções dos 

seus países; assim, o sistema off-tube ganha força. 

 

 

 

2.18 - Novo estilo 

 

A Rádio Guaíba vai modificar ainda mais o seu estilo com a contratação do 

narrador Haroldo de Souza, conhecido por usar bordões nas suas transmissões. Um sinal 

eletrônico passa a marcar o placar e o tempo dos jogos. Um padrão bem diferente da 

comedida e padronizada Guaíba de anos atrás.  

 

Não são somente as aberturas das jornadas esportivas que mudam; o 

Departamento de Jornalismo também aposta em novos valores. A redação é composta por 

um grande número de jovens recém-formados, com isso a linguagem sóbria, com textos 

bem cuidados, fica restrita aos noticiários, como o Correspondente Renner. 

 

A Guaíba, que conquistou credibilidade e respeito por estar sempre perto dos 

conflitos mais importantes do mundo, agora é superada por sua rival, a Rádio Gaúcha. 

Enquanto a Gaúcha enviava Marcelo Rech e Rogério Mendelski para cobrir a Guerra do 

Golfo, em 91, o especialista neste tipo de cobertura na Guaíba, Flávio Alcaraz Gomes, 

tirava férias em Nova York.  

 

Ainda em 1991, Renato Bastos Ribeiro faz o primeiro grande investimento no 

parque de transmissão da Guaíba. Foi adquirido um transmissor novo, totalmente 

transistorizado, com potência de 100 quilowatts. Mas a equipe de profissionais já não é a 
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mesma. Nomes como Homero Simon e outros radialistas já não estão na emissora. No ano 

seguinte, a Guaíba abandona mais uma de suas marcas e passa a gravar os comerciais. É o 

fim da locução ao vivo.  

 

Em busca da popularização dos seus programas, a Guaíba inaugura em 99 o 

Estúdio Cristal, no térreo do prédio da Caldas Júnior. Com caixas de som e a janela 

transparente voltadas para a rua, é possível a quem transita na esquina das ruas doas 

Andradas e Caldas Júnior acompanhar os bastidores, técnicos, apresentadores e 

personalidades participantes dos programas. O estúdio Cristal não tem uma acústica 

adequada, já que nenhum investimento foi feito nesse sentido. Há muitas interferência, e a 

qualidade do som é inferior aos outros estúdios principais da Guaíba.  

 

 

 

2.19 - A Guaíba digital 

 

Em 2002, o futebol continua na pauta da emissora, com a cobertura da Copa do 

Mundo da Coréia do Sul e do Japão. Nesta Copa, há um circuito digital disponível para as 

emissoras de rádio, e a Guaíba utiliza o sistema. A cobertura deste mundial obedece o 

mesmo critério das últimas Copas: somente jogos envolvendo a seleção brasileira são 

narrados dos estádios.  

 

A narração das partidas restantes é feita em Porto Alegre, através do sistema off-

tube. Mais de duzentas emissoras de todo o Brasil retransmitem o som da Guaíba, que 

atende à exigência dos organizadores do mundial e compra codificadores de áudio digital 

Codec para enviar e receber o sinal.  

 

A Guaíba acompanha a trajetória do pentacampeonato do Brasil desde abertura 

em Seul, Coréia do Sul, até a final entre Brasil e Alemanha, em Yokohama, Japão. Em 3º 

de junho, o Brasil batia os alemães e trazia mais uma taça.  

 



 37

 

 

2.20 - Vem a Record 

 

Em março de 2007, os veículos da outrora empresa jornalística Caldas Júnior 

são vendidos por Renato Bastos Ribeiro para a Rede Record, de São Paulo. A Rede Record 

adquire a Rádio Guaíba, o Correio do Povo e a TV2 Guaíba, que funcionava precariamente, 

sem investimento em tecnologia e com toda a grade ocupada por horários comprados. 

 

A entrada de Rede Record movimentou o mercado da comunicação no rio 

Grande do Sul. A TV2 Guaíba passou a retransmitir a programação nacional da Record, 

porém passou a contar com programação local, em três telejornais diários. Luiz Carlos 

Reche, além de repórter esportivo e Chefe de Esportes, passou a apresentar o Balanço 

Geral, noticiário local apresentado ao meio-dia, de segunda a sexta-feira.  

 

A Record entra no Rio Grande do Sul com o objetivo explícito de assumir a 

liderança no mercado, e o grupo RBS torna-se o principal alvo. Para tanto, a Record 

começa a recrutar profissionais dos veículos do grupo, como os apresentadores Sérgio 

Stock e André Haar, este último também passando a apresentar notícias na Rádio Guaíba. 

  

Outro nome em quem a Record aposta é Rogério Mendelski, contratado junto a 

Rede Pampa. Ele passa a ocupar o espaço deixado por Flávio Alcaraz Gomes, que deixa a 

Guaíba quando não se torna mais possível a manutenção de seu programa de debates 

televisivos, que mantinha em espaço comprado na TV2 Guaíba.  

 

Além da modernização dos equipamentos da Rádio e da TV Guaíba, o grupo 

Record passa a tentar ocupar espaços antes dominados pela hegemonia do Grupo RBS. Já 

no seu primeiro ano, a nova direção tenta adquirir os direitos de transmissão do 

Campeonato Gaúcho de Futebol de 2007, não obtendo sucesso, apesar de ter feito proposta 

mais alta para a Federação Gaúcha de Futebol.   
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CAPÍTULO 3 

 

JORNALISMO OPINATIVO  

 

 

A opinião jornalística, conforme BELTRÃO (1980), consiste na função 

psicológica através da qual exprimimos os nossos juízos, baseados em informações de 

fatos, idéias ou situações conflitantes. O juízo do sujeito que opina (opinante), sobre o 

objeto de sua opinião vai basear-se na informação acumulada. Neste contexto, informação 

significa o conhecimento de certos aspectos, características do objeto sobre o qual se opina. 

 

 Para o homem, informação é a percepção da realidade, percebida nos seus 

sentidos e armazenada em sua mente, seja por observação própria, seja por mensagens 

emitidas por outros. Sem o armazenamento e os processos mentais sobre o que se observa, 

torna-se impossível identificá-lo ou julgá-lo.  

 

Entretanto, para que um objeto seja suscetível de opinião, é necessário que este 

seja questionável, que o sujeito possa optar entre mais de uma alternativa. Se o objeto não 

comportar mais de uma face, não há espaço para a opinião. Conforme qualifica Villanueva 

(VILLANEUVA, apud BELTRÃO, 1980), �versa sobre temas contingentes, eventuais, 

dependentes de circunstâncias as quais a inteligência não está necessariamente 

ligada...como na certeza�. Assim, não há como opinar sobre temas a respeito dos quais não 

há discussão. Logo, a opinião que não encontra resistência, tende a esvaziar-se. 

 

É errada a tendência de se considerar opiniões como sendo meramente crenças e 

idéias, apesar delas terem afinidades em seus respectivos processos de elaboração mental. 

Conforme Marías (MARÍAS, apud BELTRÃO, 1980), as opiniões diferem das crenças por 

serem expressas, e não se tem uma opinião da mesma forma que se tem uma crença em 

algo, as opiniões têm, sim, a forma de idéias. Embora, por vezes, se utilize o verbo crer 

para expor uma opinião (�Creio que foi muito bom�), a crença em sua forma perfeita, é 

inquestionável. Tanto que a crença não se enuncia, tampouco dela se tem qualquer 
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consciência expressa. A crença �orienta a vida na medida em que nos apresenta a realidade 

de certo modo, e de maneira alguma enquanto enuncia algo sobre o objeto�. 

 

Quando se indaga a opinião de um grupo sobre determinado assunto, sempre 

haverá uma porcentagem de respostas em um ou outro sentido, além dos que não terão 

opinião formada. Quando se declara não ter opinião, não se está dizendo que não se sabe, 

mas que não se tomou posição, seja por falta de interesse, ou por não contar com elementos 

suficientes para optar por algum dos lados. Não se tem opinião sobre todas as coisas, 

apenas sobre as coisas que nos interessam ou nos afetam de alguma forma.  

 

Dessa maneira, pode-se deduzir que determinada matéria não será objeto de 

opinião apenas pelo fato de ser questionável. Para tanto, é necessário que ela seja 

reconhecida como passível de discussão dentro do grupo social. Tal reconhecimento não é 

arbitrado por nenhum ente, seja público ou privado, mas é consagrado através do tempo 

pelos costumes e tradições consolidados no grupo. É importante ressaltar que, dentro de 

uma mesma comunidade, certos temas podem ser objeto de opinião em um grupo familiar e 

não o ser em outro, ou sê-lo para o grupo familiar e não para a comunidade em geral, e 

vice-versa.  

 

Outra característica atribuída à expressão da opinião é que ela se trata de um ato 

individual desenvolvido dentro do grupo. Para Childs (CHILDS apud BELTRÃO, 1980), 

toda opinião será sempre a opinião de alguma pessoa, sendo a própria opinião pública a 

referência a um conjunto de opiniões individuais. Não há uma entidade que reúna a opinião 

coletiva, única para todos os que compartilhem dos mesmos pontos de vista. Para que se 

descubra a verdadeira opinião pública, são necessárias várias opiniões reunidas.  

 

Há casos em que a opinião é, mais do que aceita, exigida, para o funcionamento 

de certas atividades. É o caso de profissionais da imprensa, políticos, ou cientistas, que 

necessitam, dentro do seu grupo de atuação, constantemente expor e defender suas 

opiniões.  
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Conforme prossegue Marías (MARÍAS, apud BELTRÃO, 1980), devido ao fato 

da opinião ser uma ação individual, vários indivíduos poderão compartilhar da mesma 

opinião, talvez muitos. Até certo ponto, a mesma opinião pode ser partilhada por todos os 

membros, do grupo social. Neste caso, diremos tratar-se da opinião geral ou comum. Esta 

opinião não precisa ser comum a todos, basta que seja da maioria.  

 

Na medida em que se aprecia a condição da formação da opinião pública em 

uma sociedade em dado momento, MARÍAS acentua que a maioria a ser obtida não será a 

numérica, pois esta vai variar constantemente de um extremo ao outro. Para ele, deve ser 

obtida a maioria dentre os que têm por profissão opinar, os connaisseurs, especialistas na 

política, moda ou esportes. Assim, a opinião dominante vai ser fruto dos círculos restritos 

de especialistas, e, após ganhar espaço entre os grandes veículos que configuram os 

formadores de opinião, será propagada para o núcleo maior, que as seguirá de maneira 

ativa. Ou seja, aqueles que compõem este segundo grupo opinarão não apenas porque 

entendem determinado assunto, mas porque seguirão a orientação do primeiro grupo. 

 

Nestas condições, para BELTRÃO (1980), o esquema social que possibilitaria 

tal arranjo não seria possível não fosse a combinação da liberdade de expressão por um 

lado, e por outro a docilidade dos grupos sociais em geral. Além disso, estas condições 

geram outra característica importante da opinião, a sua instabilidade. Como opiniões 

sempre vão tratar-se de opções entre uma alternativa e outra, ambas igualmente aceitáveis e 

defensáveis, isto vai gerar uma mobilidade de interpretações. A opinião intransigente e 

imutável é indício de estagnação social; sua frugalidade, denota inconsistência. A variação 

no ritmo das opiniões, a flexibilidade com que são discutidas, corrigidas, demonstram a 

vitalidade de um corpo social.  

 

Dadas estas características, é de se esperar que o exercício da opinião seja 

importantíssimo por parte dos jornalistas. Eles estão entre aqueles para quem opinar mais 

do que um direito, é um dever de ofício. É sua função captar o objeto específico sobre o 

qual se exige uma definição. Some-se a isso o fato de que, na sociedade contemporânea, o 

simples fato de se expressar uma opinião em algum círculo reduzido não é garantia 
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nenhuma de que ela será sabida por todos. Para tal, exige-se que ela conste em algum lugar, 

que seja publicada.  

 

Será através dos mass-media que esta condição é preenchida. São eles que vão 

dar à opinião a existência pública que a sociedade demanda. Cabe ao jornalista, nesse 

contexto, a função de apregoar a opinião aos quatro ventos, para que esta não fique restrita 

ao pensamento de cada um, mas que ingresse no mundo de todos, que seja uma instância à 

qual recorrer. 

 

 

 

3.1 � Categorias de opinião 

 

O jornalismo opinativo opera dentro de três categorias distintas, a saber a 

opinião do editor, do jornalista e do leitor. Juntas, estas três expressões vão corporificar a 

manifestação do fenômeno social da opinião pública.  

 

 

3.1.1 � A opinião do editor 

 

Define-se como o julgamento realizado por determinado grupo de elite que 

mantém o veículo, a respeito de determinado tema. Dessa forma, se estabelece a política 

editorial. Ela fundamenta-se em diversos aspectos, como as convicções filosóficas do grupo 

que controla o veículo; relações e informações que envolvem o tema proposto; sondagens 

realizadas junto a áreas de influência do veículo; a experiência do pessoal encarregado dos 

editoriais; e finalmente, os interesses comerciais do grupo empresarial que o financia.  

 

Costuma-se dar ao último aspecto uma importância maior do que realmente 

possui. Devemos considerar que os grandes órgãos de imprensa, acima de tudo, são 

empresas que dependem da captação de recursos financeiros para poderem existir. Caso o 

jornal se posicione sistematicamente conta o interesse público em prol de grupos privados, 
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o público não tardará a abandoná-lo. Nenhuma empresa que opera visando o lucro pode se 

dar ao luxo de abrir mão da qualidade do seu produto, sob pena de ir à falência.  

 

 

3.1.2 � A opinião do jornalista 

 

É o juízo que o jornalista expressa a respeito de um assunto, em editorias por ele 

comandadas, ou em textos por ele assinados, a sua opinião pessoal. A opinião do 

profissional é fundamentada pela sua formação profissional, ou experiência em 

determinado tema.  

 

Analisando determinado assunto, o jornalista poderá captar o seu significado 

social, apresentando-o ao público. Assim, conforme a concordância do público receptor, ele 

passa a agir como porta-voz de um grupo. Muitas vezes, a sua opinião vai de encontro à da 

maioria do público, geralmente em certos assuntos onde as paixões estão exacerbadas. Em 

outras ocasiões, a instabilidade que caracteriza a opinião pública se faz presente, quando, 

por exemplo, uma palavra fora de contexto pode modificar completamente o quadro em que 

o jornalista fundamentou sua análise.  

 

Se, por muitas vezes, a opinião do jornalista coincide com a do editor, pois 

ambos trabalham para a mesma empresa, essa regra não é absoluta. Há casos em que a 

discordância de opinião entre algum articulista e o veículo em que ele trabalha seja 

apresentada como fator de equilíbrio entre a política editorial e a opinião pública. 

Certamente, esta opinião discordante não vai se dar aos extremos, ou seja, sempre 

respeitando os limites estabelecidos pela empresa, tacitamente ou não.  

 

Existem veículos onde a discordância entre seus articulistas é o atestado de 

credibilidade. Órgãos de imprensa ditos �imparciais� usam deste artifício para forjarem a 

sua imagem. Na imprensa norte-americana, é comum os grandes veículos publicarem 

matérias opinativas assinadas por jornalistas com notada posição contrária à sua 

(BELTRÃO, 1980). 
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3.1.3 � A opinião do leitor 

 

A opinião do leitor manifesta-se através de entrevistas concedidas, declarações 

oficiais de grupos, em cartas escritas à redação, ou através de atitudes que sejam objeto de 

notícia. O leitor, como parte do público, se vale de diversos fatores para expressar sua 

opinião. Dentre tantos fatores listados por BELTRÃO (1980), o mais forte, sem dúvida, é o 

do aumento ou diminuição da audiência.  

 

O público de um veículo reclama a sua opinião constantemente. Conforme 

Horton (HORTON, apud BELTRÃO, 1980), o público exige a descrição dos fatos, mas não 

só isso, ele exige também que eles sejam apresentados junto às opiniões da redação. Ele 

geralmente conhece o ponto de vista do veículo, e está pronto para separar os artifícios 

utilizados na transmissão das informações. Desta maneira, estará pronto para aceitar ou 

rejeitar o ponto de vista que lhe é apresentado, ou acrescentar suas próprias conclusões.  

 

Como é inerente à natureza humana, o leitor quer discutir, debater, opinar. Ou 

seja, deseja exprimir um julgamento, mesmo que por muitas vezes ele seja baseado em 

informações incompletas sobre o assunto.  

 

 

 

3.2 � A Opinião Pública 

 

Quase todos os indivíduos que expressam a sua opinião, sejam eles políticos, 

jornalistas, ou até mesmo os leitores, muitas vezes o fazem atribuindo-se a propriedade da 

Opinião Pública. Desnecessário citar que, na maioria das vezes, não o são, e 

conscientemente respaldam-se nela para justificar suas opiniões pessoais (BELTRÃO, 

1980). 
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Conforme Marías (MARÍAS apud BELTRÃO, 1980), em muitas circunstâncias 

não há opinião pública, e isso constitui uma das mais graves anormalidades em uma 

sociedade. Segundo ele, mesmo que houvesse uma gama imensa de opiniões, dominantes 

ou não, tudo isso seria apenas opinião privada. Se num corpo social não há publicidade, 

tampouco a possuem as opiniões publicadas, por estas se converterem em simples 

notificação. Assim deduz-se a importância da veiculação das opiniões privadas como 

maneira de fortalecer o tecido social, pois sentimos a opinião pública como ação individual 

e coletiva.  

 

Para Beneyto (BENEYTO apud BELTRÃO, 1980), a função de opinar é uma 

função social por excelência, e a adoção de opiniões sobre certos temas é inerente à 

natureza humana. Junto á cada informação ou dado obtido, é colocada uma opinião 

fundamentada sobre a realidade objetiva e como reflexo da personalidade, assim, a opinião 

será juízo e sentimento. 

 

Por outro lado, BELTRÃO tipifica que, por opinião pública, pode-se entender 

todas as tomadas de posição feitas por um grande número de pessoas. Segundo ele, 

qualquer assunto da atualidade pode se tornar de interesse público, e como tal dar lugar à 

opinião. Assim, ele estabelece que há uma opinião pública quando há uma quantidade 

suficiente de indivíduos que toma posição sobre um objeto qualquer. No entanto, para 

Antoine (ANTOINE apud BELTRÃO, 1980), esse objeto deve necessariamente constituir 

assunto de interesse coletivo. 

 

Por outro lado, a opinião pública não deve se confundir com a opinião do 

público. Segundo Cossio (COSSIO, apud BELTRÃO, 1980),  a opinião do público vai se 

dar em qualquer ação coletiva e constitui mera coleção de opiniões individuais. Para ele, 

em todas as ocasiões em que as pessoas são chamadas a posicionarem-se conforme suas 

opiniões, como em um pleito eleitoral, a opinião do público é aferida mediante a simples 

contagem individual que adiciona as opiniões convergentes. Dessa maneira, tem-se a 

opinião do público sobre o presidente ideal, ou sobre o melhor jogador do ano.  
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Em contrapartida, a opinião pública, apesar de requerer uma ação coletiva, não 

se dá em qualquer situação coletiva. Não há opinião pública em uma multidão, ela se dá 

junto às comissões qualificadoras, e às pessoas que com ela tratam. Será uma opinião 

autorizada ou qualificada, que, de alguma forma, traduz princípios. Não é questão de se 

saber a quantidade de indivíduos que adere à qual lado, tal qual um sufrágio. Também não é 

popularidade, porém algo que busca influir na opinião do público, o que normalmente 

acontece.  

 

A opinião pública é algo mais estável que a opinião do público, pois esta se 

baseia no que se está fazendo circunstancialmente, e vai durar o mesmo tempo que durar o 

motivo que a determinou. Já a opinião pública, uma vez estabelecida, vai subsistir como 

opinião já feita, independente da evolução intrínseca de que seja capaz.  

 

Leonard Doob, citado por Folliet (FOLLIET, apud BELTRÃO, 1980), 

caracterizou a opinião pública como furto de uma reunião de pessoas ante um assunto que 

supõe uma decisão. Para ele, a opinião pode ser externa, expressa em público, ou interna, 

reservada apenas ao foro íntimo. Em certos regimes autoritários, a opinião externa será por 

vezes a emulação ou até mesmo a contradição da opinião interna. Ele vai além nas 

distinções estabelecidas, e aponta a existência da opinião atual. Ela se apresenta quase 

sempre de maneira imediata, e é a da maioria do grupo, e pode ter opiniões destoantes, e 

podem muito bem ser reais somente para parte deste grupo, bem como podem, em um 

futuro próximo, sobrepujarem as demais. A opinião momentânea não significa opinião 

errada. Ela pode ser simplesmente uma conseqüência de informações erradas, ou de súbitas 

correntes despidas de permanência. Ela deverá esvair-se rapidamente, deixando livre o 

caminho para a opinião duradoura.  

 

Assim, conforme Cossio, (COSSIO, apud BELTRÃO, 1980), o jornalista vai 

lidar com esses tipos de opinião, e estará formando assim, a consciência de uma 

coletividade face á um acontecimento, idéia ou situação que seja do interesse de todos, e 

que, em certo momento, atua na esfera pública e coloca em juízo os seus valores, a partir da 

compreensão objetiva com que o entendem as categorias sociais que as apreciam. De 
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acordo com este conceito, a opinião pública terá as seguintes características: a consciência 

histórica coletiva; a ocorrência de interesse público atual; o confronto com o sistema de 

valores vigente; e o julgamento de categorias sociais à base de uma compreensão objetiva.  

 

Os fatos históricos, para Cossio (COSSIO, apud BELTRÃO, 1980), possuem 

consciência histórica coletiva, são suscetíveis de autoconsciência. Há sempre uma 

consciência coletiva acerca dos fatos, esteja ela correta ou não. Esta consciência é a opinião 

pública, que aparece como conhecimento emocional, pois sua dimensão societária é 

adquirida ao ser filtrada por uma emoção coletiva receptora. Por tratar-se de 

autoconsciência, ela é também um conhecimento reflexivo, possível de se racionalizar e 

que se transmite por raciocínio. Portanto, há na opinião pública um caráter intelectual que a 

situa, totalmente, como conhecimento no sentido científico, de um acordo entre conceito e 

intuição.  

 

Também é preciso que haja interesse público atual, ou seja, que o fato, idéia ou 

situação diga respeito a um grande número de pessoas, e que possa afetar de maneira 

decisiva toda a comunidade. Assim, como prossegue Cossio (COSSIO, apud BELTRÃO, 

1980), não resta dúvida de que a opinião pública precisa de um grupo social para se fazer 

aparecer. Para ele, apesar de ser possível de se encontrar, na sociedade, diferentes tipos de 

opinião para cada assunto diferente, a questão se tornará coletiva não pelo potencial de se 

espalhar pela sociedade, mas porque aqueles que tomam parte na discussão da opinião 

pública assumem como representantes do grupo social cujos interesses estão expressos 

nesta opinião.  

 

Portanto, esses agentes representativos expressam sua opinião para um público 

extremamente atento às suas idéias, pois eles servem de porta-vozes para a opinião pública. 

Desta maneira, não há um requisito para que alguém assuma esse papel, seja ele jornalista, 

editor ou leitor, basta que esteja em posição que lhe permita ser ouvido e esteja sob 

visibilidade. Também é necessário que o assunto em questão esteja presente na consciência 

coletiva, como ocorrência recente ou já atualizada.  
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É preciso também que haja confronto com o sistema de valores vigente, o 

conhecimento não é suficiente para que exista opinião pública. Para a sua existência, é 

preciso um conflito do objeto com um valor no qual se fundamentais o conhecimento é 

sempre a contemplação de algo através de um princípio. Assim, conforme prossegue Cossio 

(COSSIO, apud BELTRÃO, 1980), a opinião pública resultará em �uma opinião fundada. 

A rigor, versa somente sobre coisas que mobiliza como princípios, porque ainda no caso de 

que se pronuncie sobre um episódio concreto, ela o faz como conseqüência lógica de 

submeter o caso ao que aqueles princípios enunciam. Por isso, a opinião majoritária do 

público pode coincidir ou não com a opinião pública.�  

 

Outra característica da opinião pública é o julgamento de categorias sociais com 

base em uma compreensão objetiva. Conforme prossegue Cossio (COSSIO, apud 

BELTRÃO, 1980), parte-se do princípio de que toda e qualquer opinião órbita em torno da 

aceitação de um valor ou do rechaço de um desvalor, e distingue quatro extratos em sua 

gênese: 

 

1. A criação original � Como os valores, em sua existência, são valores para um 

espírito, logo individuais, eles se originarão da criação de um indivíduo. Assim, no 

conjunto extratificado da opinião pública, o primeiro extrato será o da personalidade 

criadora, mesmo que se ignore totalmente que ela possa ser.  

 

2. A vocação intelectualizada � Este extrato será formado pelo numeroso grupo 

de indivíduos já bem conhecidos em seus círculos de ação, que por sentirem-se de alguma 

maneira identificados com a idéia, passam a difundi-la de todas as maneiras. Logo, não há 

opinião pública, sem a intermediação dos componentes deste extrato, pois é eles que 

tornarão dos fatos objetos de apreciação. Não são eles os criadores do valor em questão, 

mas são os seus avalistas, seus recriadores. Deles se originará a opinião técnica, não a 

opinião pública.  

 

3. A compreensão objetiva � Neste extrato se encontram os indivíduos, que 

apesar �de não porem sua vida no objeto, nem projetarem nele o horizonte de uma vocação, 
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captam, sentem vivamente e distinguem emocionalmente o valor em que se fundamenta a 

questão em foco� BELTRÃO (1980).  

 

4. A compreensão subjetiva � O último extrato é constituído pelos indivíduos 

que simplesmente adotam o ponto de vista dos demais, sem razão aparente, pelo simples 

fato de que todos pensam desta maneira. 

 

Assim, conforme prossegue Cossio (COSSIO apud BELTRÃO, 1980), este 

quatro extratos irão se conjugar em uma só função como opinião pública, cada um deles 

fazendo parte e trazendo ao fenômeno elementos de sua constituição. Para ele, no entanto, o 

lugar onde se dá a criação original é o terceiro extrato, definido pela compreensão objetiva, 

e onde estão contidos os elementos fundamentais da opinião pública, a saber a tradição, 

inovação, verdade e objetividade.  

 

De fato, as idéias, crenças e princípios vão formar o lastro da tradição dentro de 

uma comunidade. Novas idéias, que correspondem à evolução e anseios dos grupos sociais 

influenciados pelo terceiro extrato da opinião pública serão apontados como a inovação 

vivida. A verdade será a concordância entre a intuição e um conceito. �A todo juízo 

corresponde uma pretensão de verdade� (COSSIO apud BELTRÃO, 1980), apesar de que, 

para ele, a história é rica em exemplos de verdades que careceram de vigência, não foram 

difundidas socialmente, não sendo assim aceitas como verdades que de fato eram. Como 

também o é em exemplos de erros que forma aceitos como vigentes. Assim, ele conclui que 

�há toda uma emoção da verdade, que lhe outorga vigência. Finalmente, a objetividade, 

pois em toda a verdade há sua pretensão, fundamentada no assentimento que uma 

pluralidade presta ao juízo. É desta forma que Cossio explica o porquê da opinião pública 

ser um fenômeno coletivo, por o ser em essência, não por definição.  

 

 

 

 

 



 49

 

3.3 � O comentário como gênero opinativo 

 

Segundo MELO (1985), assim que a atividade jornalística tornou-se instituição, 

assumindo um caráter de organização complexa, a expressão da opinião fragmentou-se, 

dando curso a tendências múltiplas, e até mesmo conflitantes. Para ele, este fenômeno é 

mais intenso nas empresas de radiodifusão, pois a rapidez no processo de emissão 

inviabiliza os mecanismos de que pretendem unificar as mensagens.     

 

Muitas vezes, por questões mercadológicas, a estrutura de jornalismo industrial 

irá comportar diferentes pontos de vista e visões da realidade. Apesar de não se tratar de 

pluralismo, inviável devido ao entrelaçamento do fluxo noticioso gerado pela seleção de 

informações junto à organização editorial do veículo, existe uma abertura para que a 

valoração das notícias enseje o conflito entre diferentes pontos de vista.  

 

O comentário como gênero dentro do jornalismo opinativo foi introduzido no 

Brasil, atendendo às exigências das novas concepções jornalísticas que se estabeleceram 

com as novas tecnologias (rádio e TV). Ao ser informado rapidamente sobre os fatos que 

estão acontecendo, o cidadão quer saber um pouco mais sobre o que lhe é informado, e 

orientar-se sobre o desenrolar das ocorrências. 

 

O comentarista geralmente é um jornalista com experiência no assunto que 

comenta, acompanha os fatos com mais profundidade, por ser um observador privilegiado, 

que geralmente tem acesso a certas tramas que envolvem os acontecimentos, trazendo-os à 

compreensão do público. Por ter grande bagagem cultural, o comentarista é um profissional 

que possui os elementos necessários para emitir opiniões e valores munidos de 

credibilidade. Suas opiniões serão respeitadas não só pelo público que recebe a mensagem, 

mas também pelos personagens do mundo da notícia.  

 

No entanto, o comentarista não pode ser um julgador parcial e partidário, pois se 

converteria em mero propagandista. Ele deve ser um analista, que aprecia os fatos 



 50

mantendo sempre o distanciamento das ocorrências, porém sem ser necessariamente neutro. 

Pelo contrário, pois se trata de um profissional com atuação em sua área de especialização, 

que possui opinião própria, mas a usa para atuar como agente da notícia. Conforme MELO 

(1985), �assume-se como juiz da coisa pública (...) conduz sem se alinhar�.  

 

Até o advento do comentário, o editorial detinha o monopólio opinativo de um 

veículo. O monopólio era característica da unidade ideológica que possuía o jornalismo 

pré-industrial. Ao passo que os jornais passam a adquirir caráter mercantil, se deparam com 

a necessidade de serem feitas concessões sociais. Estado, classe empresarial, audiência, são 

forças vivas que atuam na sociedade e que desejam ver os seus anseios contemplados na 

grande imprensa. Como os três extratos são igualmente responsáveis pelo funcionamento 

da empresa jornalística, e na maioria das vezes os seus interesses não estão agrupados no 

mesmo espectro ideológico, torna-se praticamente impossível manter o monopólio 

opinativo e ao mesmo tempo contemplar a visão de todos. 

 

Dessa maneira, prossegue MELO (1985), o comentário surge como gênero 

definido, analisando determinados fatos. Abre-se espaço para que o jornalista especializado 

apresente a sua visão dos acontecimentos, independente da posição da empresa, assumindo 

pessoalmente a responsabilidade pelo que é dito ou escrito. Se o editorial é a visão da 

instituição sobre os grandes acontecimentos, o comentário nem sempre vai seguir esse 

padrão, e vai tratar também de fatos de menor importância, independente da agenda seguida 

pela empresa jornalística.  

 

A vigência do comentário é estabelecida pelo comentarista. Este, vai assumir o 

papel de ponto de referência permanente para os receptores, que, por ter vínculos 

estabelecidos com os receptores, será continuamente procurado, seja para saber como 

deverão se comportar frente aos acontecimentos, seja para conhecerem novos ângulos de 

visão para entender a ida cotidiana. 
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3.3.1 � Caracterização do comentário 

 

Conforme MARTÍNEZ (MARTÍNEZ apud MELO, 1985), o comentário é um 

�editorial assinado�. Já CASTELLI (CASTELLI, apud MELO, 1985), o identifica como 

um gênero intermediário entre o editorial e a crônica. No entanto, para MELO (1985), o 

comentário possui elementos específicos enquanto estrutura textual. É um gênero que 

mantém estreita vinculação com os fatos atuais, sendo produzido simultaneamente à própria 

notícia a qual diz respeito. Esta vinculação à realidade é o principal fator de dificuldade no 

exercício do comentário, pois são grandes as chances de os prognósticos não se 

confirmarem.  

 

Para MELO (1985), o comentário �explica as notícias, seu alcance, suas 

circunstâncias, suas conseqüências�. Nem todos os comentários trarão consigo uma opinião 

explícita, pelo contrário, o seu juízo é percebido segundo a sua linha de raciocínio, ou pela 

sua argumentação.  

 

O comentário é naturalmente marcado pela continuidade. Assim como uma 

notícia, o comentário necessariamente articula-se com os fatos que o precedem e os que 

virão. Desta forma, o papel do comentarista é justamente estabelecer o vínculo entre os 

fatos. Cabe ao comentarista perceber as mutações e desdobramentos, e ajudar o público a 

entendê-los.  Tais mutações e desdobramentos podem ser observados com nitidez quando 

comentários de um mesmo profissional são reunidos em livro, tempos depois de sua 

publicação original. Observa-se com nitidez a transitoriedade de cada texto. 

 

O ponto de vista do comentário é o imediato. Para ver e perceber o que está 

além da notícia é preciso que se esteja em sintonia com as suas fontes. A técnica de 

produção do comentário é muito mais livre e simples do que a do editorial. Basicamente, 

vai contar de dois eixos principais: a síntese do fato, com a posterior enunciação do seu 

significado; e a argumentação que vai oferecer suporte ao seu juízo.  
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Graças ao seu caráter transitório, raramente um comentário será conclusivo. 

Para um comentarista, é demasiado arriscado tentar expressar conclusões sobre um fato, já 

que os comentaristas não dispõem de muito tempo entre um acontecimento e a sua 

apreciação. Tais conclusões vão surgindo naturalmente, como conseqüência de julgamentos 

anteriores.  

 

A especialização é inerente ao comentário. Não existe comentarista de 

generalidades. Assim como qualquer pessoa, o jornalista vai acumular experiência e 

conhecimento em um setor, do qual se ocupará em discernir os fatos que acontecem. O ato 

de comentar pressupõe �ancoragem informativa e perspectiva histórica� (MELO, 1985), e, 

sem dispor destes atributos, o comentário poderá cair no vazio, fraudando o receptor. Como 

citado anteriormente, quem recorre a um comentário o faz como quem recorre a um 

referencial da realidade. Aqui,  MELO vai seguir a proposição de CASTELLI (CASTELLI, 

apud MELO, 1985), que identifica três espécies de comentários: 1) Análise de um 

problema; 2) Documentação de um fato; 3) Crítica de uma situação.         

 

 

3.3.2 � Origens do comentário no jornalismo brasileiro 

 

Os primeiros comentaristas do jornalismo brasileiro foram os grandes 

intelectuais ou os repórteres que se destacavam em suas editorias. As oportunidades nunca 

eram legadas aos redatores com talentos de analista, a estes o máximo que podiam aspirar 

era a chance de produzirem editoriais na medida em que cativassem a confiança da 

empresa.  

 

Com exceção de alguns repórteres consagrados, que traziam ao grande público 

os fatos sensacionais, o jornalismo brasileiro não se mostrou muito profícuo em projetar 

grandes nomes. Assis Chateaubriand, consagrado polemista e comentarista, estabelece sua 

presença em diversos veículos de comunicação pelo fato de ser também proprietário destes 

veículos MELO (1985).  
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Quando, em meados da década de 60, se dá a �modernização� do jornalismo 

brasileiro, novas técnicas são incorporadas, além de determinados padrões da imprensa 

norte-americana, entre elas um tipo de texto assinado por algum jornalista 

reconhecidamente competente, e que se torna, pouco a pouco, personalidade pública devido 

às opiniões que emite. MELO (1985), cita o jornal criado por Samuel Wainer,  �Última 

Hora�, como o precursor do uso do comentarista na imprensa nacional. Jornalistas com 

experiência são chamados a assinar matérias onde transmitem aos leitores as suas 

impressões.  

 

No entanto, MELO (1985), destaca que o comentário é um gênero jornalístico 

que não pode nuca prescindir da plena liberdade de ação e opinião. Isso trouxe um declínio 

na atividade dos comentaristas a partir de abril de 1964. Ele acrescenta que a redução no 

fluxo de informações repassadas para o público restringiu a ação dos comentaristas, o que 

foi decisivo para este declínio, pois as ações de governo aconteciam de surpresa, pegando a 

opinião pública desprevenida. A maioria dos principais comentaristas brasileiros saiu de 

cena nesse período, processados ou exilados. Os que permaneceram, o faziam já com o seu 

raio de ação restringido pelos próprios veículos, em sua maioria alinhados com o governo 

militar.  

 

A partir dos anos 1975-1976, com a abertura política, que os comentários 

retornam com força na imprensa diária. Neste período, a Folha de São Paulo introduz a 

uma grande inovação em sua página de opinião. Além de reintroduzir o editorial, a Folha 

passou a veicular textos opinativos de comentaristas residentes em diversas grandes 

cidades, de onde observam a vida diária a partir de diferentes ângulos geográficos.  

 

 

3.3.2.1 � O comentário esportivo no rádio  

 

Um campo que sempre se mostrou território livre para a ação dos comentaristas 

foi o campo dos esportes. Não apenas pelo reconhecimento do futebol como válvula de 

escape nacional, mas pela liberdade de atuação que tinham os jornalistas esportivos para 
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emitir conceitos e sugerir julgamentos. O comentário esportivo floresce nos jornais e 

revistas especializadas, e a partir dos anos 50, adquire enorme importância no rádio.  

 

Conforme Soares (SOARES, apud FERRARETTO, 2000), durante as primeiras 

transmissões esportivas, surgiu a necessidade de segurar o interesse do ouvinte no intervalo 

das partidas, quando a programação voltava para o estúdio. Assim, o locutor entrevistava os 

repórteres de jornal que acompanhavam a partida, colhendo suas impressões a respeito dos 

jogadores e das equipes. Em seguida, surgiu a figura do segundo locutor, que no intervalo 

dos jogos transmitia os dados técnicos, como úmero de chutes a gol, faltas marcadas e 

recebidas.  

 

Em 1940, o então locutor da rádio Cruzeiro do Sul, Blota Júnior, decidiu ceder 

espaço para que o redator de esportes Geraldo Bretas efetivamente analisasse as partidas, 

emitindo a sua opinião pessoal sobre o que via. Mais tarde, o próprio Blota Júnior assumiria 

o papel de comentarista, trabalhando com o locutor Geraldo José de Almeida, na Rádio 

Record. A Rádio Panamericana foi quem primeiro explorou o comentário como atrativo na 

transmissão esportiva, com a dupla formada pelo locutor Pedro Luís e o comentarista Mário 

Moraes.  

 

A linguagem direta, coloquial, sem porém se descuidar da correção da língua, 

faz com que a visão dos profissionais da imprensa esportiva seja parte da construção mental 

que se faz ao ouvir uma partida no rádio. A consolidação do uso do comentário no rádio se 

deu a partir dos anos 70, com a segmentação do veículo. O poder de opinar dentro de uma 

transmissão radiofônica é exercido pelo comentarista, que intervém em espaços delimitados 

para expor sua opinião.  

 

Geralmente, o comentarista esportivo é recrutado junto aos repórteres mais 

antigos, com experiência e conhecimento reconhecidos dentro da equipe de esportes. 

Atualmente, as rádios que transmitem esportes, bem como as redes de televisão,  passaram 

a contratar ex-jogadores e ex-treinadores e ex-árbitros de futebol para opinar nas jornadas 

esportivas.   
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Conforme FERRARETTO (2000), o comentário em rádio corresponde à coluna 

assinada em um jornal, e seu conteúdo possui um aspecto complementar em relação à 

informação sobre a qual se comenta. Apesar do caráter coloquial do comentário 

radiofônico, o formato permite que o profissional lance mão de figuras de estilo, jogos de 

palavras ou ironia, para sublinhar as suas bases argumentativas.  

 

Estruturalmente, o comentário é composto por um texto de abertura, para situar 

o assunto e introduzir a posição básica do comentarista sobre o tema em questão, se é 

contra ou a favor. Em seguida, os argumentos vão sendo expostos, de maneira que o mais 

contundente fique por último. O fechamento do comentário se dá geralmente com uma 

frase de efeito, onde se apresenta uma sugestão ou advertência.     
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CAPÍTULO 4 

 

RADIOJORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

A transmissão esportiva é uma das primeiras atividades externas do Rádio. 

Com o passar do tempo, quando o futebol conquistou as multidões, que os empresários de 

comunicação perceberam o potencial mercadológico do rádio esportivo. Com o advento da 

televisão, os cantores e atores de rádio foram gradualmente se transferindo para o novo 

veículo, privando as rádios de seus principais atrativos para o público. Para as empresas 

radiofônicas, a opção pelo jornalismo, e, mais adiante, pelo jornalismo esportivo, foi 

questão de sobrevivência.   

 

 

 

4.1 Primórdios da cobertura esportiva no Brasil 

 

Conforme FERRARETTO (2000), a cobertura esportiva no rádio tem as 

suas origens na década de 20, baseado em indícios da divulgação de informações sobre o 

esporte, placar de jogos, formação de novos clubes de futebol, sem ainda haver a efetiva 

transmissão de uma partida na íntegra. Como o futebol somente vai se firmar como esporte 

das massas a partir da década de 30, especula-se que outras modalidades tenham sido o 

tema da cobertura esportiva da época, como o turfe. Desta maneira, é de mais valia que se 

considere 1931 como o ano em que se iniciaram as transmissões de partidas de futebol no 

Brasil.  

 

Assim, SOARES (SOARES, apud FERRARETTO, 2000), aponta o 

pioneirismo de Nicolau Tuma, que narrou a partida entre as seleções de São Paulo e Paraná, 

em 19 de julho de 1931. Em seguida, outros profissionais seguiram o mesmo caminho em 

outros estados, como Ernani Ruschel, que em 1931 transmitiu a partida entre o Grêmio e a 

Seleção do Paraná, ou Amador Santos, no Rio de Janeiro, depois de 1933. 
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O pioneirismo nas transmissões radiofônicas no Brasil é creditado à Rádio 

Educadora paulista, responsável por irradiar o jogo completo de dentro do estádio. Em 

seguida, outra rádio de São Paulo, a Record, vai estruturar-se para transmitir partidas de 

futebol, principalmente depois que passou a ser comandada por Paulo Machado de 

Carvalho. Naquela época, os resultados esportivos eram transmitidos através de 

telefonemas para os estúdios da Rádio Record. 

 

FERRARETTO (2000), aponta que o aparecimento do setor de esportes 

nas rádios se deu anteriormente à organização dos primeiros departamentos de jornalismo. 

Ele cita o exemplo da Rádio Panamericana, que implantou o seu Departamento de Esportes 

em 1947, um ano antes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro estruturar o seu departamento 

de notícias, considerado o primeiro da radiodifusão brasileira. Acrescenta que a 

consolidação definitiva dos esportes no rádio brasileiro se deu após a Copa de 1950, 

quando as transmissões esportivas se qualificaram, mobilizando ouvintes em todo o Brasil. 

 

 

 

4.2 � Cobertura esportiva no Rio Grande do Sul 

 

Não há nenhum registro bibliográfico específico sobre o surgimento do 

rádio esportivo no Rio Grande do Sul, e são escassos os registros da história do 

desenvolvimento do rádio no Rio Grande do Sul. Muitos dos fatos se perderam no tempo, e 

muitas das memórias morreram junto com seus personagens. PÉRICO (1999), cita Antônio 

Augusto dos Santos, um dos mais antigos plantões esportivos do Rio Grande do Sul, que 

afirma ter sido a primeira transmissão esportiva no rádio gaúcho realizada durante a partida 

entre Grêmio e Seleção do Paraná, no dia 6 de novembro de 1931. Ernani Ruschel 

transmitiu o embate vencido pelo Grêmio por 3 a 1, diretamente do Fortim da Baixada, o 

antigo estádio gremista localizado no bairro Moinhos de Vento. Este fato caracteriza-se não 

só por ter sido a primeira transmissão esportiva, mas também por ter sido a primeira 

cobertura externa do rádio de Porto Alegre que se tem conhecimento.  
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Em 1938, o locutor Oduvaldo Cozzi chega a Porto Alegre, onde vai 

assumir a direção da Rádio Sociedade Gaúcha. Cozzi era conhecido como o narrador lírico, 

pelo seu estilo muito pessoal de narração, mais lento e com frases de impacto. A vinda de 

Cozzi para o Estado revolucionou o sistema de transmissões de futebol pratica até então no 

Rio Grande do Sul. Outros nomes despontaram no rádio esportivo gaúcho nesta época, 

como Amaro Júnior e Rui Vergara Corrêa. Timidamente, e de maneira irregular, as partidas 

foram ocupando espaço nas emissoras do Rio Grande do Sul, principalmente com a 

profissionalização do futebol, em 1939. A primeira transmissão esportiva feita fora do 

Estado ocorreu em 1944, quando o narrador Farid Germano transmitiu para os gaúchos o 

jogo entre as seleções estaduais de São Paulo e Rio Grande do Sul, vencido pelos paulistas 

por 5 a 4.  

 

Em 15 de maio de 1949, a Rádio Gaúcha foi a primeira rádio do Estado a 

realizar uma transmissão internacional. O palco foi o Estádio Centenário de Montevidéu, 

onde o Grêmio enfrentou o Nacional do Uruguai, em partida comemorativa pelos 50 anos 

da equipe da casa. Era a primeira vez que uma equipe gaúcha excursionava para fora do 

Brasil, e o Grêmio, mais uma vez, brindou o pioneirismo com uma vitória, e venceu o time 

da casa por 3 a 1, de virada, com gols de Teotônio, Geada e Alegretti. A Rádio Gaúcha 

estava representada por Cândido Norberto, que trabalho sozinho durante toda a 

transmissão, narrando os 90 minutos, mais o intervalo e o encerramento da partida. Nesta 

ocasião, Adair Borges Fortes, do Correio do Povo, participou com um comentário durante o 

intervalo do jogo.  

 

 

 

4.3 � Funções em uma equipe esportiva 

 

Hoje em dia, há um grande número de profissionais ligados ao rádio 

esportivo nas emissoras, e as principais emissoras contam com equipes permanentes, 
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dedicadas exclusivamente à cobertura esportiva. As principais funções dentro da equipe 

esportiva serão explicadas a seguir.  

 

 

4.3.1 � Plantão esportivo 

 

É o profissional que, apoiado pelo trabalho dos radioescutas e dos 

produtores, dá informações adicionais durante a transmissão esportiva. Cabe a ele situa o 

ouvinte a partir de detalhes históricos sobre os atletas ou sobre as equipes, além de 

acompanhar os jogos paralelos que possam interessar aos times envolvidos na partida 

narrada. Acontecimentos fora da cobertura muitas vezes chegam aos ouvintes através do 

plantão de estúdio. Na cobertura diária, o plantão é o responsável por apoiar os noticiários 

esportivos com informações adicionais, estatísticas ou dados históricos. Na Rádio Guaíba, 

o responsável pelo plantão esportivo é Rogério Böhlke.  

 

 

4.3.2 � Radioescuta 

 

Geralmente, esta função é exercida no início da carreira, e é considerada a 

porta de entrada para o profissional de rádio. O radioescuta acompanha as transmissões de 

outras emissoras e organiza as informações oriundas de outros serviços noticiosos. Na 

Cobertura esportiva, o radioescuta é o responsável pelo monitoramento das partidas que 

ocorrem paralelamente à que está sendo transmitida, bem como de notícias que possam vir 

a surgir.  

 

 

4.3.3 � Repórter 

 

O repórter esportivo trabalha de maneira semelhante aos repórteres do 

Departamento de Jornalismo, com a diferença que dele se exige alguma dose de 

especialização. Na cobertura esportiva diária, o repórter é o responsável por coletar as 
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informações fora do estúdio, com base na escala de trabalho determinada pelo coordenador 

de esportes. O profissional da reportagem pode trabalhar especificamente em um setor fixo, 

acompanhando diariamente um clube, durante todo o dia, ou pode fazer matérias gerais, 

enfocando qualquer assunto que precise ser coberto. O repórter pode fazer matérias 

montadas, onde são inseridos depoimentos dos entrevistados, ou apenas um boletim onde 

informa as notícias. Em alguns casos, o repórter esportivo poderá entrar ao vivo durante a 

programação, para passar informações de última hora. 

 

Durante as jornadas esportivas, o repórter possui uma função importante, 

pois ele vai participar da transmissão muito antes da parida começar, atualizando as 

informações junto às equipes, acompanhando a movimentação fora do estádio. Durante a 

partida, o repórter esportivo trabalha dentro do campo, observando de perto os lances e 

fornecendo detalhes das jogada para o narrador, além de ajudar a esclarecer possíveis 

dúvidas em lances de falta ou impedimento, por exemplo.  

 

Além do repórter de campo, há o repórter que acompanha o jogo das 

arquibancadas, entrevistando torcedores e dirigentes, informando sobre a opinião do 

público sobre a partida, função esta facilitada pelo uso de microfones sem fio. Depois do 

fim do jogo, o trabalho do repórter se torna o mais importante da transmissão, pois é ele 

quem vai acompanhar as delegações dos dois times, entrevistando os jogadores, técnicos e 

dirigentes, nos vestiários ou nas salas de imprensa dos estádios. É o repórter que vai levar 

ao ouvinte a informação sobre as conseqüências de uma derrota ou de uma vitória junto ao 

grupo de jogadores ou frente à diretoria do clube. 

 

 

4.3.4 � Coordenador de Esportes 

 

Sua função é gerenciar toda a atividade do Departamento de Esportes, 

orientando a cobertura diária, e organizando as escalas em transmissões de jogos do 

estádio. Também é a sua função providenciar as condições para que os técnicos realizem as 

instalações para a transmissão, fazendo os contatos com as empresas provedoras de 
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serviços de telecomunicações para as rádios. Durante o dia-a-dia, é o coordenador que 

distribui as escalas dos setoristas, e fiscaliza o cumprimento das planilhas de publicidade.   

 

 

4.3.5 � Narrador 

 

O narrador é quem comanda a jornada esportiva. Durante as transmissões, 

o narrador atua como âncora, acionando a reportagem, e chamando os comentaristas 

quando necessário. É ele quem vai descrever os lances da partida para os ouvintes, 

imprimindo emoção e rapidez, para trazer os detalhes de desdobramentos da partida. 

 

 

4.3.6 � Produtor de Esportes 

 

O produtor é o profissional que controla o programa, atuando sempre fora 

do ar. É ele quem checa a pauta do programa, verificando as informações recebidas, e 

estabelecendo contato com os entrevistados e convidados. É o produtor quem controla as 

participações dos repórteres, comentaristas e até do apresentador, para que não interfiram 

no roteiro comercial do programa. A participação do público é mediada pelo produtor, que 

repassa ao narrador as mensagens recebidas por e-mail ou telefone. O produtor precisa estar 

sempre em sintonia com o público ouvinte, para garantir a sua sintonia com a emissora.  

 

 

4.3.7 � Comentarista 

 

É o profissional que acompanha o jogo na cabine de transmissão, junto 

com o narrador, porém sem ter a responsabilidade de informar, apenas de opinar. 

Geralmente, ele possui espaços pré-determinados na programação esportiva diária, como 

nos noticiários esportivos, ou programas específicos para debates entre comentaristas. Os 

comentaristas esportivos geralmente são repórteres de campo com experiência e 

credibilidade junto ao ouvinte, bem como ex-jogadores ou ex-técnicos de futebol.  
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 Durante a jornada esportiva, o comentarista vai seguir a orientação do 

coordenador de esportes quanto aos momentos em que expressará sua opinião sobre a 

partida. Nas jornadas esportivas da Rádio Guaíba, não há um espaço pré-determinado para 

o comentarista durante o jogo, ele se manifesta conforme os lances vão acontecendo, em 

momentos que julgar conveniente. No intervalo do jogo, e no seu final, o comentarista pode 

realizar uma análise mais detalhada sobre o que observou.  

 

 

 

4.4 � Cobertura esportiva diária na Rádio Guaíba 

 

Sob a chefia de Luiz Carlos Reche e a coordenação de Rodrigo Koch 

desde 1999, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba AM, produz quatro programas 

esportivos diários, um de terça à sexta-feira e um semanal, além de promover a participação 

dos repórteres esportivos nos demais programas noticiosos, em pequenos boletins ao vivo. 

 

A programação esportiva da Rádio Guaíba conta com os seguintes 

programas: 

 

1) Terceiro Tempo, de segunda à sexta-feira, das 12:05 às 13:00 horas. 

Mesa redonda, onde os comentaristas da Rádio Guaíba e do Jornal Correio do Povo 

debatem sobre os temas relevantes do futebol, conta também com boletins da reportagem 

externa, além da participação dos ouvintes, por telefone ou e-mail. Apresentação é de 

Rodrigo Koch.  

 

2)  Repórter Esportivo, de segunda à sexta-feira, das 17:05 às 18:50. 

Noticiário esportivo, traz as principais informações do dia, com boletins mais elaborados 

dos repórteres, entrevistas com jogadores, treinadores ou dirigentes. Tem dois espaços pré-

determinados para os comentaristas, inclusive com vinhetas introdutórios. Enfoca 

principalmente a cobertura de Grêmio e Internacional, com blocos definidos para cada time, 
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sempre com entrevistas com profissionais dos dois times. A apresentação é de Luiz Carlos 

Reche, e os comentários são feitos por Milton Ferretti Jung e Edegar Schmidt. 

 

3) Guaíba Esportes, de segunda à sexta-feira, das 20:10 às 21 horas, e aos 

sábados das 12:05 às 13: horas. Noticiário esportivo mais resumido, traz as informações do 

dia de forma mais definitiva, com boletins gravados da reportagem. Conta com comentário 

de Luiz Carlos Reche, em horário fixo, sempre às 20:40. Em dias de jogo, o Guaíba 

Esportes prepara as informações da Jornada Esportiva, com os repórteres entrevistando 

profissionais envolvidos com a partida, antecipando escalações das equipes, e especulando 

modificações. A apresentação é de Gilberto Júnior.  

 

4) Plantão Esportivo, de terça à sexta-feira, das 21:05 às 22:50. Programa 

basicamente de entrevistas, com personalidades esportivas do presente e do passado. Conta 

com síntese dos boletins da reportagem gravados durante o dia. Possui dois espaços fixos 

para os comentários de Haroldo de Souza e Vinícius Sinotti. A apresentação é de Filipe 

Gambá e Rogério Böhlke.  

 

5) Futebol do Interior, de segunda à sexta-feira, das 22:50 às 23:00 

horas, e aos sábados das 21:00 horas às 21:30. Resumo das principais notícias envolvendo 

os clubes do interior, traz entrevistas e boletins enviados pelos correspondentes da Guaíba 

de diversas localidades do Estado. Apresentação de Rogério Böhlke ou Gilberto Júnior.  

 

6) Cadeira Cativa, segunda-feira, das 21:00 às 22:50. Programa de 

debates e entrevistas, recebe personalidades do esporte e comentaristas da Rádio Guaíba, 

além de repórteres setoristas. É apresentado no Estúdio Cristal, e traz boletins ao vivo, com 

entrevistas e reportagens especiais, aborda os fatos da semana. A apresentação é de Luiz 

Carlos Reche.    

 

A grade de programação da Rádio Guaíba contempla o esporte com boa 

parte do seu espaço, como é possível vermos a seguir: 
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Quadro 1: 
Segunda a Sexta-feira 

    
00:00 Noturno Guaíba 14:05 Espaço Aberto 
01:00 A Música da Guaíba 14:30 Guaíba Revista 
04:00 A Música da Guaíba (segundas) 15:00 Guaíba Notícias 
04:00 A Voz do Brasil (terças a sextas) 15:05 Guaíba Revista 
05:00 Guaíba Rural 16:00 Guaíba Notícias 
06:00 Bom-dia 16:05 Jornal da Tarde 
07:00 Guaíba Notícias 17:00 Guaíba Notícias 
07:05 Bom-Dia  17:05 Repórter Esportivo 
08:00 Guaíba Notícias 18:00 Guaíba Notícias 
08:05 Bom-Dia 18:05 Repórter Esportivo 
09:00 Correspondente Guaíba 18:50 Correspondente Guaíba 
09:10 Agora 19:00 Programa das 7 
10:00 Guaíba Notícias 20:00 Correspondente Guaíba 
10:05 Agora 20:10 Guaíba Esportes 
11:00 Guaíba Notícias 21:00 Guaíba Notícias 
11:05 Jornal da Manhã 21:05 Cadeira Cativa (segundas) 
12:00 Guaíba Notícias 21:05 Plantão Esportivo (terças a sextas) 
12:05 Terceiro Tempo 22:00 Guaíba Notícias 
13:00 Correspondente Guaíba 22:05 Cadeira Cativa (segundas) 
13:15 Espaço Aberto 22:05 Plantão Esportivo (terças a sextas) 
14:00 Guaíba Notícias 22:50 Futebol do Interior 
  23:00 Jornal da Noite 

 

Quadro 2: 
Sábado 

    
01:00 A Música da Guaíba 11:05 Jornal da Manhã 
04:00 A Voz do Brasil 12:00 Guaíba Notícias 
05:00 A Música do Rio Grande na Guaíba 12:05 Guaíba Esportes 
06:00 Jornal da Brigada 13:00 Correspondente Guaíba 
06:10 Exército em Revista 13:10 Reunião de Pauta 
06:20 Projeto Mercosul 14:00 Guaíba Notícias 
06:30 O Mundo na Guaíba 14:05 Preliminar  
07:00 Nos Caminhos do Rio Grande 15:00 Guaíba Notícias 
07:30 Medicina & Saúde 15:05 Preliminar  
08:00 Guaíba Notícias 15:30 Jornada Esportiva 
08:05 Medicina & Saúde 18:50 Correspondente Guaíba 
09:00 Correspondente Guaíba 19:00 Último Toque 
09:10 O tempo na Guaíba 20:00 Correspondente Guaíba 
09:15 Cultura e Lazer 20:10 Último Toque 
09:30 Correio Rural 21:00 Futebol do Interior 
10:00 Guaíba Notícias 21:30 Por Onde Anda Você? 
10:05 Correio Rural 22:00 Sábado Total 
11:00 Guaíba Notícias 23:45 Guaíba Loterias 
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Quadro 3: 
Domingo 

  
00:00 Noturno Guaíba 
01:00 A Música da Guaíba 
06:00 Província de São Pedro 
08:00 Guaíba Notícias 
08:05 Espaço Empresarial 
08:30 La Domenica Italiana 
09:30 Guaíba Ecologia 
10:00 Concentração  
12:00 Reunião de Pauta  
13:00 Correspondente Guaíba 
13:10 Preliminar  
15:30 Jornada Esportiva 
20:00 Correspondente Guaíba 
20:10 Toque de Letra 
22:00 Último Toque 
23:00 Jornal da Noite 

 

 

 

4.5 � Jornada esportiva 

 

A transmissão de uma partida lance a lance constitui-se no momento mais 

importante da cobertura esportiva em uma emissora de rádio. Durante a jornada, mesclam-

se planejamento e improviso. A descrição dos fatos que se desenrolam cabe ao narrador, 

auxiliado pelo trabalho da reportagem, do plantão de estúdio e dos comentaristas. Na Rádio 

Guaíba, a mecânica da cobertura de uma partida pode ser dividia em quatro partes: a 

abertura, o jogo em si (primeiro e segundo tempos), intervalo e encerramento.  

 

 

4.5.1 � Abertura 

 

Na abertura da Jornada Esportiva da Guaíba, iniciam-se os trabalhos 

previamente planejados. Sob o comando do narrador, os repórteres trazem as informações 

mais atuais, complementadas por dados fornecidos pelo plantão de estúdio. Em seguida, o 

comentarista faz a sua primeira participação, situando o ouvinte sobre o jogo que está por 
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começar. Nessa etapa da jornada, o tom é de uma conversa informal, porém pautada pelos 

critérios noticiosos. A reportagem tem papel de destaque, que depois passa ao narrador.  

 

FERRARETTO (2000), aponta que a abertura da Jornada Esportiva da 

Guaíba pode ser dividida em cinco partes: um panorama geral do jogo, apresentado pelo 

narrador; a reportagem informa os dados básicos da partida, como escalações dos times e 

trio de arbitragem; comentário, projetando a partida e a situação dos dois times; 

informações adicionais do plantão de estúdio; liberação das reportagens.  

 

 

4.5.2 � O Jogo 

 

Quando a bola rola, o narrador assume o comando da transmissão. Ele vai 

descrever todos os lances para os ouvintes, mesmo que não representem perigo de gol. Ao 

chamado do narrador, o repórter de campo fornece detalhes detalhados sobre os lances. O 

comentarista se manifesta também ao chamado do narrador, geralmente em momentos de 

bola parada, sem ter espaços pré-definidos. Cabe ao narrador informar ao ouvinte repetidas 

vezes durante a partida sobre o tempo de jogo e o placar, porque a audiência do rádio 

sempre se renova.  

 

Em caso de gol, após a vibração do locutor, o primeiro a se manifestar é o 

repórter posicionado atrás da goleira vazada, ou o que mais próximo desta estiver. Em 

seguida, o comentarista analisa a jogada, apontando as falhas ou méritos que levaram à 

marcação do gol. Logo após, o plantão esportivo apresenta as informações dos times em 

relação ao campeonato após o gol, bem como atualiza os dados estatísticos dos dois times.  

Normalmente, esta seqüência é reproduzida de maneira editada no intervalo e no final da 

partida. 
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4.5.3 � O Intervalo 

 

No caso específico da Rádio Guaíba, o controle do intervalo passa a um 

apresentador, que assume o comando da jornada esportiva no lugar do narrador. Esta é a 

hora da reportagem entrar no gramado, colhendo informações de jogadores e treinadores. O 

apresentador, então, chama o comentarista, que analisa a partida de maneira um pouco mais 

detalhada, em um comentário mais longo. Nos jogos em que há o comentarista de 

arbitragem, é no intervalo também que ele realiza uma análise mais aprofundada. Nos 

últimos instantes do intervalo, a reportagem informa sobre alterações nas equipes, e 

novamente colhem os depoimentos de dentro de campo. 

 

 

4.5.4 � O Encerramento 

 

Ao final da partida, repete-se a estrutura do intervalo, com a prioridade 

para a reportagem. Depois é a vez do plantão de estúdio informar como ficou a situação das 

equipes após a partida, e informa sobre os resultados paralelos e os próximos jogos. Os 

comentaristas registram suas últimas impressões, e os gols são reproduzidos. A partir deste 

ponto, o foco passa todo para a reportagem, que vai trabalhar no vestiário, quando possível, 

ou nas salas de imprensa dos estádios, colhendo os depoimentos dos profissionais do 

futebol.  

 

 

 

4.6 � O comentarista na jornada 

 

Conforme o depoimento do comentarista Edegar Schmidt4, desde que Luiz 

Carlos Reche assumiu a chefia do Departamento de Esportes, o espaço dos comentaristas 

nas jornadas esportivas passou a ser feito de maneira intermitente, em participações mais 

                                                
4 Em depoimento ao autor, em entrevista pessoal concedida em 07 de novembro de 2007, em Porto Alegre. 
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curtas, porém mais numerosas. Durante o intervalo, há o espaço para um comentário mais 

longo, bem como no encerramento da partida. Apesar de, segundo FERRARETTO (2000), 

o jornalismo pressupor um distanciamento crítico do acontecimento narrado, na Rádio 

Guaíba os comentários são feitos sob o enfoque do time local, em caso de jogos entre 

equipes do Rio Grande do Sul e equipes de outros estados ou países.  Este estudo de caso 

acompanhou, para efeito de análise, duas jornadas esportivas, conforme veremos a seguir. 

 

 

4.6.1 � Inter e Cruzeiro 

 

No dia 10 de novembro de 2007, o Internacional venceu o Cruzeiro por 1 a 

0, no Estádio Beira-rio, em Porto alegre, em jogo que a Rádio Guaíba transmitiu. A seguir, 

a participação do comentarista Otacílio Gonçalves: 

 

1º tempo: 

 

9 min.: �O Inter não me agrada nada, pelos dois lados, só correria, chutão 

pra lateral, chutão pra fora, nenhuma jogada técnica, de nenhuma das equipes.�  

 

20 min. �Não está legal ainda, o Inter não consegue ter posse de bola e 

preparar a jogada na intermediária, isso porque, quando a defesa tem a bola, no primeiro 

tempo de jogada, o Magrão e o Roger se enfiam lá na frente, eles têm que começar a 

preparar é na intermediária defensiva do Cruzeiro, então, os jogadores de trás do Inter, os 

três zagueiros, e os alas, não têm possibilidade de fazer um passe, e isso ocasiona também o 

seguinte, com essa subida do Magrão e do Roger, o Charles e o Ramiro pegam a bola nas 

suas costas e começa o contra-ataque forte para o Cruzeiro.� 

 

36 min.: �O problema não é só o Roger, o problema é o Magrão também, 

os dois, tecnicamente, estão num dia ruim, não têm o controle da bola, não têm o drible, 

não têm o passe, aí fica ruim, sem preparação boa de jogadas os da frente não podem 

concluir.� 
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43 min.: �Tem que ter preparação com os homens de meio e os alas, 

senão, e o Roger tecnicamente está mal, erra todos os dribles, não acerta passe, o Magrão 

não está bem também tecnicamente, o jogo é feio, muitas vezes é balão pra fora, balão pra 

lateral, tem que calmar, bota o pé em cima, parar a jogada, dar um passe lateral, pra ter a 

posse de bola, e na movimentação dos jogadores, se desmarcando, vão receber um bom 

passe perto da área.� 

 

Intervalo da partida, 3 comentários: 

 

1º - �O Clemer e o Fábio, só fizeram intervenções, o Clemer catou uma 

bola que o centroavante Roni chutou de fora da área, e foi a única bola chutada pelo 

Cruzeiro a gol, o Internacional teve quatro finalizações, a primeira só aos vinte minutos, 

uma bola parada de falta, que o Alex chutou, bateu na cabeça do jogador da barreira, e foi a 

escanteio.� 

2º �  �O Inter teve apenas um escanteio, e o Cruzeiro também apenas um. 

Então o jogo, não foi bem jogado pelas duas equipes, claro que o Cruzeiro mais defendeu, 

ficou no seu campo de defesa cheio quando o Inter tinha a bola, e atrapalhou bastante, e 

tentou sair em contra-ataques até pelo meio, com alguma vantagem de um ou mais 

jogadores, mas não chegou a perigar o gol do Clemer, então o jogo foi fraco, não foi bem 

jogado, não teve lance de gol, não teve uma boa jogada, não obrigou os dois goleiros a 

nada. Vamos esperar agora que o Abelão possa orientar melhor, possa dar uma 

coordenação para os seus jogadores, vamos dar o desconto Reche, o Inter está com seis 

jogadores que jogaram a última partida fora, então não treinou dessa maneira, não se 

preparou, mas pode tentar no intervalo se organizar melhor. E esses jogadores do Inter que 

estão mal tecnicamente, como o Magrão e o Roger, se não tem o drible, joga curto, dá o 

passe, devolve a bola, mas não perde a bola para sofrer um contra-ataque, Reche.� 

 

3º � �Eu acho que de início, ele (o juiz), queria se vingar, das vaias que ele 

levou antes do jogo e machucou o Internacional, inventando muitas faltas. Mas depois 

melhorou.  
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Segundo Tempo: 

 

7 min.: �Tem que trocar passe, tem que ter aproximação. Então, aquilo 

que nós imaginávamos, o Alex no meio, entrando o Jorge Luís.� 

 

33 min.: �Ah, voltou melhor. Voltou melhor, o Alex no meio, recebendo a 

bola, fazendo jogada, e o Gil, entrou bem no jogo, num lance individual.� 

 

41 min.: �O Inter começou muito bem o segundo tempo, jogou bem até os 

quinze, vinte minutos, e depois caiu de produção. Vamos ver se o Adriano consegue 

resolver este problema.� 

 

47 min.: Gol do Inter, fim de jogo, comentário final: �Só poderia ter sido 

assim, de uma bola parada, porque de jogada, nenhum dos dois times fez, ou conclui de 

nenhuma maneira. Agora, a bola foi chutada a gol, um foguete do Gil, e bateu no braço do 

zagueiro, tinha que marcar a falta.� 

 

 

4.6.2 � São Paulo F. C. e Grêmio 

 

No dia 11 de novembro, o Grêmio foi derrotado pelo São Paulo F. C. no 

Estádio Morumbi, em São Paulo, em jogo que contou com os comentários de Vinícius 

Sinotti, e Ernani Campello, este último analisando a arbitragem.  

 

 

Primeiro Tempo: 

 

5 min.: Vinícius Sinotti: �Iniciativa do São Paulo, o Grêmio marca como 

pode, se defende como pode, o São Paulo pressiona, já era esperada essa pressão inicial, o 
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time do Muricy procura encaixotar o Grêmio, não deixa o Grêmio sair de trás, faz a pressão 

normal o time da casa.� 

 

16 min.: Vinícius Sinotti: �O Grêmio joga por um resultado fortuito, o 

Grêmio joga na esperança de que o São Paulo não aproveite as oportunidades criadas, e que 

o Grêmio no contra-ataque possa, fazer o que até agora seria um milagre, não ataca, o 

Grêmio não tem força para atacar,Ramon e Marcel se embolam muito, no meio da área do 

São Paulo, não consegue ter aproximação, e o Grêmio tem raríssimas oportunidades, 

espasmos de contra-ataque, o que até agora não produz nada, ofensivamente perigoso para 

o time do São Paulo, que até agora controla muito bem o jogo.� 

 

27 min.: Vinícius Sinotti: �É explorando o contra-ataque. É óbvio que o 

São Paulo tem a iniciativa, pois o São Paulo tem um time tecnicamente melhor constituído, 

e pressiona, é evidente. Agora, não é aquela pressão, do time que joga pelo título. É a 

pressão do time que joga para comemorar um título. Não é aquela pressão avassaladora, o 

São Paulo quer ganhar, mas não precisa ganhar, e o Grêmio, por outro lado, faz o seu papel, 

o Grêmio precisa ganhar. Agora, se empatar, não é um mal resultado, então é um time que 

sai, sai com cuidados, e toma todos os cuidados possíveis, para não ser surpreendido, 

porque se o São Paulo marcar um gol, bom, aí, o Grêmio será obrigado a sair, e vai dar ao 

São Paulo mais campo. Por enquanto, o Grêmio joga de forma inteligente.� 

 

 

Intervalo, 3 comentários 

 

1º � Vinícius Sinotti: �Em função de tudo o que tu acabou de dizer, 

Dalpizzol, da série de mudanças, da falta de entrosamento, de garotos sendo colocados em 

um setor crucial de um time de futebol, que é o meio-campo, no caso estou me referindo ao 

William Magrão, e ao Maílson, o Grêmio fez um bom primeiro tempo, eu não chegaria ao 

exagero, de dizer que o grêmio jogou de igual para igual com o São Paulo, porque a 

iniciativa, e o controle do jogo, foi, quase durante todo o tempo do time do Morumbi. 

Agora, o Grêmio, pela série de problemas enfrentados pelo Mano, pra colocar um time 
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mais ou menos coerente em campo, evidentemente que, o Grêmio foi bem. Foi bem porque 

não se esperava que o Grêmio tivesse uma postura defensiva tão boa, eu achei que o 

Grêmio iria até ter problemas na partida, em função da fragilidade da marcação do seu 

meio-campo, pela característica dos jogadores, o William Magrão não é um volante da 

primeira função, aquele jogador de pegada na frente da área, é um jogador de toque de bola. 

O garoto Maílson já mostrou que sabe jogar, que é jogador que, não tremeu, arriscou chute 

no Morumbi, toca bem a bola, sai bem de trás... Agora, também não é um jogador pegador, 

é jogador de toque. Talvez pela característica que envolvam o jogo, o São Paulo não 

precisando ganhar, o São Paulo quer ganhar, pra poder fazer a festa completa no Morumbi. 

Mas não precisa, urgente, do resultado. Com isso também o Grêmio teve um pouco mais de 

liberdade pra poder marcar um pouco melhor, foi um jogo em que o Campello em seguida 

vai falar, não houve muitas faltas, não houve nenhum cartão amarelo, então na verdade o 

Grêmio, ele consegue marcar dentro de uma partida complicada, porque joga com um time, 

tecnicamente melhor do que ele, o Grêmio sabe que o São Paulo é uma equipe melhor, tem 

um plantel de mais qualidade, a reposição é melhor, tudo isso, coopera para que o Grêmio 

não seja o favorito, não tenha a igualdade de condições com o São Paulo, mas no primeiro 

tempo, conseguiu manter o jogo sob controle. Resta saber se o Grêmio terá, no segundo 

tempo, essa mesma paciência, se terá condições de continuar marcando bem o time do São 

Paulo, e quem sabe, no contra-ataque, chegar ao gol da vitória, que seria, teoricamente, um 

milagre, até. Pelo que foi na prática no primeiro tempo não, porque a grande oportunidade 

de gol até foi do Grêmio, quando o Marcel jogou uma bola no poste do Rogério Ceni. Mas 

o São Paulo quando vem, vem com tudo, vem tocando, rápido, em velocidade, e é um time 

perigosíssimo, Dalpizzol.� 

 

2º � Vinícius Sinotti: �A função maior do time do Mano, e a característica 

boa do time do Mano é a marcação, então o Muricy sabe disso, não adianta acelerar o 

ritmo, e, o Grêmio não quer que o São Paulo acelere, o Grêmio quer continuar cozinhando 

o galo pra tentar matar no final. Acho que não tem que mudar, a postura do Grêmio no 

primeiro tempo foi a postura ideal. 
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3º � Vinícius Sinotti: �Olha, eu acho que a postura defensiva realmente 

foi muito boa, do Grêmio, e o Mano tem razão, quando pegar a bola, do meio pra frente, 

tem que ter qualidade pra jogar, o problema é que a qualidade do São Paulo é superior.� 

 

 

Segundo tempo:  

 

7 min.: Gol do São Paulo.  

Ernani Campello: �O Léo abre o pé direito, e derruba o jogador do São 

Paulo, agora o replay lateral me confirma que foi dentro da área, falta, dentro da área, é 

pênalti.� 

Vinícius Sinotti: �A única dúvida era essa, que o Campello acabou de 

dissipar, se foi fora, ou dentro da área. Foi dentro da área, foi quarenta centímetros, trinta 

centímetros dentro da área, mas não interessa, e houve a falta, o Léo espichou a perna, 

derrubou o Dagoberto, pênalti, e eu comentava isso. O Grêmio precisa continuar 

equilibrado, não pode se enervar na partida, tem que continuar procurando espaço pro jogo, 

a tendência é um relaxamento do São Paulo, o Grêmio tem que ter calma, muito bm 

cobrado o pênalti por Rogério Ceni, Marcelo Grohe foi nela, não achou nada, pênalti 

existente em cima de Dagoberto, um a zero para o São Paulo no Morumbi, festa para o 

campeão brasileiro.� 

 

14 min.: Vinícius Sinotti: �O São Paulo pressiona um pouco mais, 

resolveu sair definitivamente pro jogo, se perder não perde nada, ou seja, pro São Paulo é 

apenas um pouquinho de água no chopp, mais nada, então saiu com tudo e fez um a zero, o 

Grêmio continua mantendo a sua postura equilibrada, você dizia há pouco, Orestes, que o 

Ramón tem que entrar no jogo, eu acho que ele tem que sair do jogo, ele não tem que 

entrar, ele tem que sair, o Mano deveria colocar o Bustos no lugar do Patrício, o Grêmio 

ganharia no apoio, e quem sabe, fazer entrar o garoto Everton, ou reforçar um pouco mais o 

meio-campo, liberando mais o Diego Souza, pra chegar junto com o Jonas, e com o Marcel 

à frente porque o Ramón até agora não disse a que veio, meu amigo Orestes de Andrade.� 
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18 min.: Vinícius Sinotti: �Sem dúvida, Orestes, na entrada do Éverton, 

se for confirmada, é quem sairá, Ramón, ou o Jonas, ficha um, pra mim, é Ramón. Embora 

o Jonas também não esteja cumprindo uma função muito aguda no jogo para o time do 

Grêmio. Agora, eu tiraria primeiro, o Ramón.� 

 

25 min.: Vinícius Sinotti: �Olha aqui, não adianta nada colocar o Éverton, 

ou o Marreta, quem quer que seja, pra encostar um pouco no Marcel, se ele não for mais 

participativo na partida, ele ta muito satisfeito, conformado, em estar em meio aos 

zagueiros do São Paulo, e também não adianta nada se o Ramón não for mais participativo. 

Eu não sei quanto tempo faz que tu não fala o nome do Ramón no jogo. Não adianta 

colocar o Everton, qualquer que seja o atacante, se os meias, e um deles é o Ramón, não 

participarem mais do jogo.� 

 

32 min.: Vinícius Sinotti: �Agora que saiu o gol do Flamengo no 

Maracanã, e o pessoal do banco do Grêmio deve estar sabendo, não resta muito ao Grêmio 

segurar muito, não. Já perde por um a zero, pode só sair pra cima do São Paulo, eu 

colocaria o Bustos no lugar do Patrício, tentaria cavar alguma falta na beira da área, pra 

tentar o empate, que já seria um belo resultado a essa altura.� 

 

38 min.: Ernani Campello: �Vágner Tardelli estava em cima da jogada, 

nesse lance, e isso tem sido uma constante nesse jogo, porque ele está acompanhando os 

lances muito de perto.� 

 

40 min.: Vinícius Sinotti: �Olha, custou pra sair o Ramón. Pior atacante 

do Grêmio, um jogador que não disse a que veio.� 

 

Final do jogo 

 

Ernani Campello: �A arbitragem do Vagner Tardelli foi muito boa, 

auxiliado pelo Eremílson Macedo e pelo João Antônio de Souza Neto. A arbitragem do 

Tardelli foi boa, e o jogo foi fácil de ser arbitrado. Poucas faltas aconteceram nesta partida, 
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no primeiro tempo apenas onze, o no segundo tempo, apenas treze faltas, num total de vinte 

e quatro faltas, bem abaixo da média nacional. Um lance capital do jogo, sete do segundo 

tempo, pênalti para o São Paulo, Dagoberto entra na área, é derrubado por Léo, que estica a 

perna direita e o derruba. Trinta ou quarenta centímetros, mas foi dentro da área, e há uma 

imagem lateral que confirma. Num primeiro momento, eu tinha a convicção da falta, e tive 

dúvida no posicionamento. A falta do Léo, ela é indiscutível, e aí, a posição ficou clara, na 

imagem lateral, determinando dentro da área, pênalti. Foi uma boa arbitragem do Vagner 

Tardelli, e dos seus assistentes, com vinte e quatro faltas marcadas. Nota oito para o trio de 

arbitragem.� 

 

Vinícius Sinotti: �Eu acho que foi melhor do que se imaginava, ou pelo 

menos, melhor do que eu imaginava, com a quantidade enorme de desfalques que o Grêmio 

tem, e teve no jogo de hoje. O Grêmio inteirinho, com o time que se chama o �time da 

fotografia�, que na minha concepção seria Bustos, William, Léo e Hidalgo, eu sei que o 

Bustos foi opção tática. Vamos combinar que, o Bustos até agora não fez grandes partidas 

no Grêmio, assim, que, dêem a ele a condição de ser o titular incontestável, eu esperava 

muito mais do Bustos do que ele mostrou até agora. Embora, ele seja o meu titular. O 

Patrício é um jogador limitado, só que eu esperava mais do Bustos, o Bustos do Cúcuta, 

aquele Bustos ainda não apareceu aqui no Grêmio. No jogo de hoje eu até entendi a 

escalação do Patrício, porque quando o Grêmio tinha William Magrão, que não é jogador 

de contenção, da primeira função, aquele volante estilo Eduardo Costa, que marca e chega, 

ele até é de qualidade técnica boa. Como tinha ele e o garoto Maílson, eu entendi a 

escalação do Patrício, que é mais marcador. Mas eu diria o seguinte, o Grêmio, com o �time 

da fotografia�, com Diego Souza, Tcheco, Com Eduardo Costa, com Jonas, Sandro Goiano, 

com Tuta, com os titulares, já é uma equipe limitada. Então imagine esse time desfalcado. 

O Tuta é mais jogador que o Marcel, embora nenhum dos dois seja o centroavante dos 

meus sonhos. Mas o Marcel é um jogador, que, hoje pegou uma bola no primeiro tempo, e 

acabou quase caindo, bateu no poste, ta bem, e no mais, foi um jogador semelhante. São 

muito parecidos, ele e o Tuta. Só acho que o Tuta é mais participativo. Mas igual, não 

mudaria muito com a presença do Tuta no jogo. O que realmente acrescentaria no Grêmio 

hoje, é se tivesse Eduardo Costa e o Tcheco para fazer companhia ao Diego Souza. Querer 
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ganhar do São Paulo, no Morumbi, tendo no mesmo time Marcel, Everton, Ramón, 

Marreta, é complicado. Muito complicado. Quando o Mano disse, e eu concordei, que o 

Grêmio tinha feito um bom primeiro tempo sob o ponto de vista defensivo, fez mesmo, o 

São Paulo praticamente não criou nada, o Grêmio amarrou bem o São Paulo. Só que, 

quando tem a bola, e tinha que jogar, aí falta qualidade. No segundo tempo o São Paulo 

veio mais agressivo um pouco, pressionando um pouco mais, na jogada individual do 

Dagoberto houve o pênalti, bem cobrada pelo Ceni, fez uma a zero, ainda teve mais uma ou 

duas chances, não tão vivas assim, houve uma bolsa na trave num chute do André Dias, que 

ela explodiu no poste, o Grêmio chegou uma ou duas vezes, sem ter assustado muito, e pelo 

que o Grêmio tem é isso aí, não dava pra exigir mais. O que tu vai exigir do Ramón? Não 

vamos exigir que o Ramón, dentro do Morumbi, vá se transformar num leão, e vá vencer o 

jogo. O Diego Souza jogou praticamente sozinho, e esse garoto, o Maílson, tem qualidade, 

mas também não pode ser, tirado esse coelho da cartola, um garotinho que vá resolver o 

problema do Grêmio contra o São Paulo campeão brasileiro no Morumbi. E ele até foi bem, 

melhor que o Ramón. Melhor que o Jonas. Ele foi bem. Agora, é uma situação complicada, 

e venceu quem é melhor, o Grêmio tem limitações técnicas históricas.� 

 

 

 

4.7 � A caracterização do comentário 

 

Conforme FERRARETTO (2000), as participações de Otacílio Gonçalves, 

Vinícius Sinotti e Ernani Campello durante as jornadas esportivas da Rádio Guaíba citadas 

acima se encaixam na estrutura do texto opinativo. Quando os profissionais vão sendo 

acionados pelo narrador, cada um apresenta a sua visão sobre o que está observando, ou, 

como explica FERRARETTO (2000), é um texto onde �um jornalista ou um especialista 

em determinada área analisa a fundo um assunto, explicando e/ou posicionando-se a 

respeito�.  

 

O conteúdo das intervenções não possui qualquer pretensão de informar algum 

fato novo ao ouvinte, mas atua de forma �complementar em relação à informação 
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propriamente dita� FERRARETTO (2000). As intervenções dos comentaristas, 

principalmente as realizadas no intervalo dos jogos, e ao seu encerramento, são análises 

aprofundadas de todos os movimentos importantes da partida, onde o comentarista 

geralmente segue o padrão estrutural do texto opinativo descrito por FERRARETTO 

(2000): �Estruturalmente, o comentário é composto por um texto de abertura, para situar o 

assunto e introduzir a posição básica do comentarista sobre o tema em questão. Em seguida, 

os argumentos vão sendo expostos, de maneira que o mais contundente fique por último. O 

fechamento do comentário se dá geralmente com uma frase de efeito, onde se apresenta 

uma sugestão ou advertência.  

 

Otacílio Gonçalves abriu a sua participação mais aprofundada, durante o 

intervalo do jogo entre Internacional e Cruzeiro, com um panorama geral da partida, 

empatada em zero a zero: �O Inter teve apenas um escanteio, e o Cruzeiro também, apenas 

um. Então, o jogo não foi bem jogado pelas duas equipes...�. Em seguida, Otacílio explicou 

aos ouvintes o porquê desta opinião: �o Cruzeiro mais defendeu, ficou no seu campo de 

defesa quando o Inter tinha a bola, e atrapalhou bastante, e tentou sair em contra-ataques, 

(...) mas não chegou a perigar o gol do Clemer, então o jogo foi fraco, (...) não obrigou os 

dois goleiros a nada�. Otacílio concluiu o comentário com uma sugestão aos meio-

campistas do Inter: �esses jogadores do Inter que estão mal tecnicamente (...), se não tem o 

drible, joga curto, dá o passe, devolve a bola (...)� 

 

Da mesma forma, embora de maneira mais prolixa, Vinícius Sinotti segue 

a mesma estrutura em suas participações no intervalo da partida: �Em função de tudo (...) o 

Grêmio fez um bom primeiro tempo, eu não chegaria ao exagero, de dizer que o Grêmio 

jogou de igual para igual com o São Paulo, porque a iniciativa, e o controle do jogo, foi, 

quase durante todo o tempo do time do Morumbi. Agora, o Grêmio, pela série de problemas 

enfrentados pelo Mano, pra colocar um time mais ou menos coerente em campo, 

evidentemente que, o Grêmio foi bem.� 

 

Conforme a classificação do jornalismo opinativo proposta por BELTRÃO 

(1985), os comentários apresentados durante a Jornada Esportiva da Rádio Guaíba podem 
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ser classificados, quanto à natureza do tema, na categoria de crônica especializada. É 

aquela em que o comentarista analisa apenas assuntos referentes ao campo específico de 

atividades em que ele é especializado. Já em relação ao tratamento dado ao tema, podemos 

classificá-los, ainda conforme a classificação de BELTRÃO (1985), como analíticos. É o 

tipo de comentário em que os fatos são expostos com brevidade e analisados com 

objetividade. O comentarista defende seus argumentos, baseado somente na razão, e a 

linguagem é sóbria, enérgica, porém sem excesso de formalidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do trabalho de pesquisa, pode-se observar a grande importância da 

programação esportiva na história da Rádio Guaíba. Na medida em que se avançava no 

processo de contextualização histórica, necessário para a correta elaboração deste projeto, 

tornou-se claro que a espinha dorsal da Rádio sempre foi o esporte, mais precisamente o 

futebol. Todos os grandes lances de ousadia protagonizados pela Guaíba se deram em 

função da busca pela melhor cobertura esportiva, e todos foram bem sucedidos, diga-se de 

passagem.  

 

A construção da imagem de credibilidade e eficiência de seu Departamento 

de Jornalismo deu-se, em grande parte, graças à observância destes pressupostos junto ao 

Departamento de Esportes. Desde o pioneirismo das primeiras coberturas internacionais, 

acompanhando o Grêmio em Montevideo, depois em Moscou, até as grandes transmissões 

das Copas do Mundo, a Guaíba conquistou o seu espaço entre as grandes rádios do Brasil. 

As equipes esportivas formadas pela Coordenação de Esportes tornaram-se o grandes 

reveladoras de talentos para o radiojornalismo brasileiro, via de regra.   

 

Da mesma, forma, na medida em que se avançava o trabalho de análise da 

programação esportiva propriamente dita, percebe-se que a Guaíba continua sendo a rádio 

dos esportes, nunca abrindo mão da inovação constante e da revelação de novos nomes no 

radiojornalismo esportivo. A programação esportiva da Rádio contempla todos os fatos 

relativos ao futebol gaúcho, do passado e do presente. Não há jogo de futebol envolvendo 

algum time do Rio Grande do Sul, seja onde for, que a Guaíba, no mínimo, não acompanhe 

pela rádio-escuta. Mais do que nenhuma outra emissora, a Guaíba confirma a máxima 

jornalística de Flávio Alcaraz Gomes, de que �o futebol é o ganha-pão da imprensa�. Aliás, 

é impossível contar a história da Guaíba sem contar a história de Flávio Alcaraz, cuja 

genialidade e laboriosidade deixaram marcas visíveis até hoje na estrutura da Rádio.  
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Sendo a Rádio Guaíba, desta maneira, a �emissora dos esportes�, é 

importante citar o caráter localista, às vezes até bairrista, assumido na cobertura esportiva 

da emissora. Este aspecto é um dos que mais chamam a atenção quando se procede a 

análise da  participação dos comentaristas durante as transmissões das partidas de futebol. 

Apesar de sempre embasadas por indiscutíveis critérios técnicos e lógicos, estas 

participações, invariavelmente tomam posição pelos times do Rio Grande do Sul. 

Descontado o fato de que muitos dos comentaristas são ex-profissionais de futebol ligados 

aos clubes gaúchos, mesmo os comentários exprimidos por profissionais oriundos da 

reportagem trazem forte carga localista.  

 

Nas duas partidas observadas, é evidente o tom emotivo, e nem sempre 

racional, das intervenções dos comentaristas. No entanto, não apenas da parte dos 

comentaristas. O tom preponderante das Jornadas Esportivas se dá em função do triunfo da 

equipe gaúcha. Mesmo quando a superioridade do adversário é indiscutível, a posição do 

comentarista é claramente identificável. No entanto, este aspecto não é exclusividade da 

cobertura esportiva da Rádio Guaíba, e se constitui aspecto marcante em quase todas as 

emissoras do Brasil, conforme observa FERRARETO (2001).  
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Edegar Pascoal Schmidt � Comentarista esportivo da Rádio Guaíba AM 

Entrevista realizada em 07/11/2007 
 

 

Fale um pouco do seu começo na profissão. Eu sei que tu começaste na Guaíba 

mesmo... 

 

Eu comecei na Guaíba, como escuta, e depois de uma semana o Pedro Pereira me botou 

como plantão. Quando houve um acidente muito sério com o falecido Lupi, bateu um jipe 

da reportagem, aqui na (rua) Bento Martins, e eu passei a fazer reportagem durante a 

semana e no fim de semana, plantão. Na copa da Argentina eu fui como repórter. Aí, em 

82, o Ranzolin me chamou, �olha, o Ibsen tá parando, já não vai à Copa do Mundo, e tu vai 

ir como repórter, não vai ficar na primeira posição, porque tu faz Madri, e aí tu trabalha na 

reportagem em alguns jogos, faz um programa especial na madrugada, e comenta outros 

jogos�. Foi quando eu comecei. 

 

 

E de lá pra cá, tens participado todos os dias com comentários na Guaíba? 

 

Sim, todos os dias. Nós temos um programa, que é o Terceiro Tempo, do meio-dia a uma, 

eu tenho o meu espaço às 18:45, antes do Correspondente Guaíba, e tem os jogos. Nos 

jogos, houve uma mudança muito grande. Porque o comentarista, surgiu, na época se dizia 

que era pro narrador fazer xixi no intervalo. Ficava enchendo espaço, enchendo lingüiça. 

Aí, com o tempo, o Ruy Carlos Ostermann conseguiu consagrar o papel do comentarista. 

Aí veio o Lauro, com outra proposta, muito boa também, e o comentário passou a ter uma 

importância muito grande no rádio. Só que, com o andamento da coisa, e nós não fazemos 

ainda o que é o ideal, mas a Guaíba, com o Reche começou a fazer uma coisa muito 

interessante, o comentarista passou a ter espaços menores no intervalo e no final, não tem 

mais aquele �bifão�, de tu parar e falar 15 minutos. Não. Alguém comanda o programa, 

chamando os repórteres, chamando a opinião do torcedor, por e-mail ou por telefone, 

chamando a geral, em caso de fim-de-semana, pra ver como é que tá a volta da praia, se tá 
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isso, se tá aquilo... E o comentarista vai sendo perguntado, vai colocando a sua opinião, e 

em três, quatro intervenções menores, ele acaba o trabalho. Eu acho que ficou melhor, 

porque o comentarista não podia ficar enchendo lingüiça, espichando, espichando, não 

tendo mais o que dizer, e se repetindo. Então eu acho que ficou mais dinâmico, o cara dá a 

opinião rapidamente, abre espaço pra m repórter que entra com uma notícia, abre pra outro 

que entra com a opinião do torcedor, na saída do estádio, outro que entra com a opinião do 

ouvinte por e-mail ou por telefone, e abre para as coletivas dos técnicos. 

 

 

Sendo Porto Alegre uma cidade relativamente pequena, há alguma pressão pra cima 

dos comentaristas? 

 

Já houve. Comigo não, mas já houve casos, mas é muito raro. Em Porto Alegre, essa 

pressão, por essa dicotomia, mas tu sabendo levar, tu queima ali e aqui, e vai levando... 

Graças a Deus, comigo nunca houve, o que houve foi um pequeno problema certa vez, com 

a CBF, logo superado, mas vão haver outros, porque o Ricardo Teixeira está perseguindo 

quem é contra a Copa no Brasil, e eu critico. Acho que não temos condições de bancar um 

evento desses com gente morrendo por falta de saúde pública, e ele já começou a 

perseguição, inclusive com a Rede Globo. Ele tá numa briga, porque algumas afilhadas 

atacam a realização da Copa, e ele se vinga proibindo o Dunga de falar. Como o Dunga não 

é muito chegado numa entrevista, é meio bicho do mato, sempre foi, facilita o trabalho do 

Ricardo Teixeira, e a coisa pode se agravar. Ou não, de repente se ajeita.  

 

 

E quando acontece do comentarista ter uma opinião diferente da maioria do público e 

da torcida?  

 

Tu é cobrado. E tem que encarar. É que nem sempre tu diz o que o público quer ouvir. Tu 

acaba ás vezes contrariando o público, bem como colegas, isso é muito comum. Daí tem 

que ter habilidade, olha, foi pênalti, acho que não é bem assim, aí o repórter já tem outra 

visão, isso tem se saber conviver, mas acontece.  
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Rodrigo Koch � Coordenador do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba AM. 

Entrevista realizada em 07/11/2007 

 

 

Como tu começaste a tua carreira? Sempre trabalhou em rádio? 

 

Eu comecei em rádio em 1992, em uma FM do interior do Estado, depois em 94 passei a 

trabalhar em AM, também no interior, por mais um anos, daí em 95 vim pra Porto Alegre, 

trabalhei dois anos na Bandeirantes, e no final de 97 eu vim para a Guaíba. Trabalhei como 

escuta, redator, produtor, repórter, e desde 99 eu sou o coordenador de esportes da rádio.  

 

 

E como foi a tua escolha pelo esporte? 

 

Eu escolhi o esporte porque sempre me identifiquei. Eu resolvi voltar à faculdade pra fazer 

Educação Física, e os únicos anos em que trabalhei em rádio e não trabalhei em esporte foi 

os primeiros anos de rádio FM, mas foi um curto período. Já vão 13 anos, desde 94, sempre 

com esporte.  

 

 

Como é feita a escala dos comentaristas para as jornadas? 

 

A escala é feita pelo Luiz Carlos Reche, que é o chefe de esportes da rádio, ele faz as 

escalas mas a gente procura sempre dividir os jogos da semana entre nossos quatro 

comentaristas, o Edegar Schmidt, o João Garcia, o Vinícius Sinotti e o Otacílio Gonçalves, 

então a gente pega os jogos da semana e divide entre eles, normalmente são quatro jogos na 

semana, e dá um pra cada um. A menos que algum não possa comparecer, aí acaba que um 

faz dois jogos, ou então são só três jogos, e a gente dá folga pra um, é tudo de acordo com a 

agenda da semana. Em jogos mais importantes, a gente coloca os mais populares, gre-nal 

geralmente é o Otacílio e o Edegar, mas no geral é muito equilibrado, nenhum pode se 

queixar. Todos fazem os bons e os maus jogos, igualmente. Todos têm chance de fazer 
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jogos da seleção, por exemplo... nos dois gre-nais deste ano, por exemplo, os quatro 

trabalharam, dois em cada um.  

 

Quando acontece do comentarista entrar em conflito com a opinião pública, a rádio 

sofre muita pressão? 

 

Ah, isso é inevitável, sempre acontece, o torcedor é muito passional, ele sempre quer ver o 

lado do time dele, e o comentarista procura ser o mais imparcial possível, e por vezes a sua 

opinião não é a mesma do torcedor, paciência, isso acontece. A pressão acontece 

seguidamente, mas a gente não deixa isso influenciar em nada, se em algum jogo um 

comentarista disse alguma coisa que não agradou, paciência.  

 

 

Qual a critério da rádio para escolher os comentaristas? 

 

Normalmente são pessoas que estão há um bom tempo no rádio, com alguma vivência em 

futebol. O Otacílio, por exemplo, é uma pessoa que não passou pelo ciclo natural da 

profissão, ele não veio do meio de rádio, nunca foi produtor, repórter, nem narrador. Mas é 

um ex-técnico, muito conhecido no meio, uma pessoa que desde que se afastou da carreira 

de técnico se dedicou à nova função, fez curso de radialista, se habilitou para trabalhar na 

Rádio Guaíba. Já o Edegar e o João Garcia são caras que fizeram toda a escada, começaram 

como produtores, repórteres, e com o passar dos anos adquiriram a posição de 

comentaristas de futebol. Os dois estão há mais de trinta anos no jornalismo esportivo, já 

têm muita história pra contar. Já o Sinotti, é uma situação parecida com a do Otacílio, é um 

ex-dirigente de futebol, trabalhou como dirigente em Pelotas, e quando chegou na capital já 

tinha muita idade pra se repórter. Natural que tenha sido comentarista, até porque tem muita 

capacidade de se expressar no rádio. Futuramente, o Reche e o Flávio Dal Pizzol deixarão a 

reportagem e se tornarão comentaristas, daqui a pouco eles vão cansar de ficar correndo 

atrás de jogador na beira do campo atrás da goleira, pegando sol, chuva. Assim como vai 

acontecer a aposentadoria de alguns e outros vão subindo. 
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Juremir Machado da Silva � Comentarista da TV Record e colunista do Jornal 

Correio do Povo. 

Depoimento coletado em 07/11/2007 

 

 

Esta interatividade generalizada do mundo de hoje, onde todos querem falar e 

ninguém quer escutar nada, os grandes portais de notícias com espaços para 

comentários, onde centenas de pessoas travam embates épicos, aqui no Terceiro 

Tempo, onde o debate paralelo da platéia é tão ou mais caloroso do que o próprio 

programa de debates... Isto vai modificar de alguma forma os comentários ? 

 

Falar é melhor do que escutar. Todo mundo quer falar porque quem fala aparece, dá sua 

opinião, parece importante, se destaca, todo mundo quer ocupar um espaço. Exprimir-se é o 

credo da nossa época, todo mundo quer se expressar, ter algo a dizer, faz parte da sociedade 

de mídia. Agora, por outro lado, tem um paradoxo, porque, se todo mundo pode se 

expressar, é porque todo mundo tem espaço para isto. A interatividade, em princípio, 

significa que os meios de comunicação querem ouvir as pessoas, querem escutar. 

Entrevistam torcedor, entrevistam todo mundo. Antes era só o narrador, o repórter e o 

comentarista que falavam, agora todo mundo fala. Então, deve ter alguém que escute. Se 

não, não adiantaria, todo mundo falando sem ninguém escutar... Eu acho que é legal, claro 

que às vezes, a interatividade é meio fajuta, pergunta de sim ou não, isso é pra fingir que há 

interatividade, tipo o que você acha disso ou daquilo, acha ruim, ou acha bom, e acabou. 

Isso é próprio de uma época em que a tecnologia está facilitando os contatos, todo mundo 

quer usar dessa voz, dessa possibilidade de falar. Daqui a pouco diminui um pouco, porque 

passa a moda. Isso é só uma moda. 


