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RESUMO 

 

 Este trabalho visa analisar a trajetória das coberturas esportivas da Rádio 

Bandeirantes em Porto Alegre. Procura-se inserir a proposta da rádio, desde sua retomada à 

transmissão de futebol, no contexto da radiodifusão gaúcha direcionada a esse esporte. Para 

tanto, analisa-se a evolução do veículo rádio e o crescente interesse em transmitir jogos e 

informações relacionadas ao futebol. O caminho seguido pelos amadores e pelas emissoras 

pioneiras do Brasil e do Rio Grande do Sul é avaliado, buscando-se averiguar a 

transformação das coberturas, que evoluíram de uma prática pioneira e romântica para um 

negócio que hoje envolve critérios comerciais bem definidos e mostra-se de importância 

indiscutível para o faturamento das emissoras. Busca-se, finalmente, explicitar as inovações 

propostas pela Bandeirantes e seu trajeto para se firmar no rádio esportivo gaúcho. Esse 

procedimento ocorre através de entrevistas com profissionais que fizeram ou fazem parte 

dessa história e da pesquisa bibliográfica das obras que abordam o veículo e sua relação 

com o futebol. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Era um rádio de madeira, parecia um caixote, e ficava na área de serviço. Vez 

por outra, principalmente aos sábados e domingos, ele emitia poderosos gritos de “gol”. 

Corríamos até lá, meu pai e eu, para verificar se era “nosso” ou “deles”. Aquela era uma 

situação rotineira da minha infância. Ocasionalmente, lembro-me do pequeno rádio de 

madeira. Foi nele que comecei a escutar as jornadas esportivas. Quando criança, não 

conseguia definir muito bem a condução que o narrador fazia da partida. Eram muitas 

palavras por minuto, era ataque para um lado, contra-ataque para o outro. A minha 

impressão era de que o jogo andava em velocidade supersônica, não havia pausa. 

Porém, quando o anúncio do gol acontecia, sempre precedido pelo burburinho da 

torcida, durante aquelas frações de segundo que retardavam a confirmação do artilheiro, 

debruçava-me atento em cima do velho receptor para depois comemorar. Em seguida, o 

locutor chamava o repórter, que dizia: „ele entrou na área e desferiu uma bomba‟, ou 

algo assim. Depois o plantão esportivo: „o time está subindo na tabela‟. E eu saía feliz, 

ficava perambulando ao redor, sem entender praticamente nada quando a locução 

“metralhada” recomeçava. Até o próximo grito de gol, claro. Com o passar do tempo, 

comecei a discernir o andamento das falas durante a partida, já podia acompanhar o 

narrador. Mais que isso, descobri que em dias que não tinha jogo, também haviam 

programas esportivos. As mesmas vozes das jornadas debatiam diariamente, davam 

informações sobre os clubes. E até hoje eu perambulo em torno do rádio que transmite 

futebol. 

 

 Essa é uma história pessoal, mas certamente existem milhares sobre a mesma 

temática. O pequeno relato acima permite configurar a intenção e a evolução deste 

trabalho, que parte de duas fontes de interesse. Na concepção do presente estudo 

encontra-se o desejo de falar de algo que deixou de ser simplesmente diversão para se 

tornar um interesse profissional, mas que não teve seu prazer diminuído em nenhuma 

instância. Ao mesmo tempo, ocorre a intenção de colaborar para a evolução da 

produção acadêmica sobre o rádio esportivo. 

 

Futebol e rádio evoluíram paralelamente no século XX no Brasil, seguindo um 

caminho muitas vezes convergente, o qual direcionou-os para o âmbito da indústria 

cultural que emergia no país. No Rio Grande do Sul, a trajetória de ambos aconteceu de 
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maneira semelhante, embora enfrentando as dificuldades provenientes da distância com 

os principais centros do país, Rio de Janeiro e São Paulo. O presente trabalho objetiva 

contribuir para a análise e a continuação dos estudos acerca do rádio esportivo brasileiro 

e, principalmente, gaúcho. O termo “indústria cultural” é entendido aqui segundo os 

preceitos esclarecidos por Francisco Rüdiger em sua obra Comunicação e teoria crítica 

da sociedade: Adorno e a Escola de Frankfurt
1
. Segue, portanto, a linha de um 

movimento histórico no qual há o estreitamento de relações entre mercadoria e cultura e 

o subseqüente aproveitamento desse produto por um mercado consumidor.   

 

 Inicialmente, o estudo procura recuperar fatos que compõem a história da 

radiodifusão, para que se compreenda o processo de transformação pelo qual passou o 

rádio ao deixar de ser tecnologia experimental e tornar-se veículo de comunicação de 

massa, no início do século XX. Procura-se ainda demonstrar que já nos seus primórdios, 

quando os primeiros locutores surgem e um esboço de programação faz-se presente, o 

esporte ocupava certo espaço. Para tanto, são verificados momentos da sua evolução 

técnica, onde destacam-se os primeiros episódios em que o rádio foi utilizado para se 

dirigir à população, por meio de um sistema ainda incipiente de informações.  

 

Dos primórdios da transmissão de jogos no rádio, quando surgem os primeiros 

locutores, até a formação dos embriões de equipes esportivas, futebol e rádio evoluem 

conjuntamente rumo à profissionalização. Portanto, este trabalho avalia a relação entre o 

esporte preferido da população brasileira e um veículo que se mostrou extremamente 

eficaz em se comunicar com as massas. Visando tornar possível esse objetivo, procurou-

se pesquisar a bibliografia existente sobre radiodifusão que, se está longe de ser 

abundante no que concerne ao radiojornalismo esportivo, apresenta possibilidades de 

pesquisa através do seu viés histórico.   Nesse aspecto, foram de fundamental 

importância as obras de Luiz Arthur Ferraretto que narram a história do veículo: Rádio 

– O veículo, a história e a técnica e Rádio no Rio Grande do Sul (anos 20, 30, 40): dos 

pioneiros às rádios comerciais
2
. 

 

                                                           
1
 RÜDIGER, Francisco. Comunicação e teoria crítica da sociedade: Adorno e a Escola de Frankfurt. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999. 261p. 
2
 FERRARETTO, Luiz Arthur. Rádio – O veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Editora Sagra 

Luzzatto, 2001. 2ª edição. 375p; e Rádio no Rio Grande do Sul (anos 20, 30, 40): dos pioneiros às rádios 

comerciais. Canoas: Ed. Da ULBRA, 2002. 256p. 
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 No Brasil, analisa-se a evolução da tendência elitista do veículo para a 

exploração do aspecto comercial proveniente da permissão de se divulgar publicidade 

no rádio, a partir de 1932. O surgimento das primeiras emissoras revela que o rádio era 

encarado, em sua chegada ao Brasil, como instrumento que deveria ser usado para 

elevação da cultura da sociedade. Como os aparelhos receptores eram muito caros e a 

própria manutenção de uma emissora era onerosa, essas primeiras rádios funcionavam 

como agremiações, cobrando mensalidades de seus associados. Também o futebol era 

encarado como um simples hobbie. No entanto, as duas atividades popularizavam-se 

com extrema rapidez. Pessoas de todas as classes praticavam o futebol e, quanto ao 

rádio, não apenas os mais abastados maravilhavam-se com a transmissão de som pelos 

receptores. A união da radiodifusão com o futebol, portanto, era inevitável: um veículo 

de comunicação de massa  usado para transmitir uma atividade esportiva que aglutinava 

multidões foi uma combinação que se mostrou promissora. 

 

Assim como foi feito no âmbito nacional, procura-se contextualizar a chegada 

do rádio no Rio Grande do Sul, através das primeiras experiências amadoras e da 

instalação de emissoras pioneiras. Procura-se elencar os momentos históricos do rádio 

gaúcho que proporcionaram o crescimento do veículo e sua posterior inserção na 

emergente indústria cultural do estado. De forma análoga, o futebol profissionaliza-se, 

conquistando cada vez mais adeptos, o que torna sua importância aumentada para o 

veículo que amadurece.  O trabalho visa examinar acontecimentos que culminaram na 

conformação da radiodifusão esportiva no estado durante as décadas de sua afirmação.  

 

Os registros bibliográficos que abordam a evolução do rádio esportivo no Rio 

Grande do Sul são demasiado reduzidos. Nos últimos anos, no entanto, trabalhos 

acadêmicos vêm recuperando parte dessa história, e foram de grande auxílio na 

preparação dessa análise. Cabe citar aqui as análises de Luciano Périco acerca da 

evolução do plantão esportivo, intitulada Gol! O plantão esportivo como meio complexo 

de informação
3
; de Adriano Barcelos, chamada Rádio Guaíba esportiva: de 1957 até 

hoje
4
, que conta a trajetória esportiva da Rádio Guaíba; e de Letícia Mallmam, que 

                                                           
3
 PÉRICO, Luciano. Gol! O plantão esportivo como meio complexo de informação. Porto Alegre, 1999. 

111f. Monografia (Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo) – Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
4
 BARCELOS, Adriano Machado. Rádio Guaíba esportiva: de 1957 até hoje. Porto Alegre, 2004. 62f. 

Monografia (Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo) – Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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pesquisou sobre um tema ainda tabu no rádio esportivo gaúcho: a presença da mulher 

nas equipes esportivas, relato que constitui A mulher no rádio esportivo em Porto 

Alegre
5
. Esses três trabalhos são monografias de conclusão do curso de Jornalismo da 

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Especial atenção merece a 

dissertação de mestrado de Jamile Dalpiaz, O futebol no rádio de Porto Alegre
6
, 

provavelmente a mais abrangente retrospectiva da radiodifusão esportiva porto-

alegrense. Estes escritos surgem em momento propício, onde se faz necessário recuperar 

a história do rádio em Porto Alegre em suas múltiplas ramificações, especialmente no 

que diz respeito ao jornalismo esportivo, área de importância fundamental se inserida no 

contexto da evolução radiofônica e de comunicação de massa. Considerável parte do 

texto, porém, confia nos relatos de profissionais que viveram a maior parte de sua vida 

inseridos no ofício do rádio e, mais importante, vivenciaram a evolução das coberturas 

esportivas no estado. Se algumas vezes escapam detalhes ou precisão de datas, a 

essência desse processo faz-se presente.  

 

O estudo sobre a evolução do rádio esportivo no Brasil e no Rio Grande do Sul, 

seu amadurecimento através do acréscimo da publicidade e a consolidação das equipes 

esportivas, proporciona dimensionar a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre na cultura 

radiofônica especializada em futebol. Se os registros bibliográficos que abordam o 

radiojornalismo gaúcho são escassos, no que se refere à Bandeirantes eles praticamente 

não existem. Talvez essa carência de bibliografia decorra da experiência relativamente 

recente da emissora no estado, pois ela retomou sua trajetória apenas há pouco mais de 

dez anos. Os raros trabalhos existentes abordam a evolução de Guaíba e Gaúcha, 

emissoras inseridas em grandes conglomerados de comunicação, que se solidificaram ao 

longo das décadas. Mostrou-se, portanto, necessário e providencial considerar os relatos 

orais de profissionais que atuam ou atuaram na emissora, através de entrevistas 

concedidas ao autor ou a outros meios.  O acompanhamento diário da programação da 

emissora proporcionou a análise que, comparada a outros exemplos da radiodifusão 

gaúcha e brasileira, permitiu posicioná-la em um meio já consolidado, onde a disputa 

pela audiência é acirrada, sendo necessário evoluir constantemente. 

                                                           
5
 MALLMANN, Letícia. A mulher no rádio esportivo em Porto Alegre. Porto Alegre, 2004. 59f. 

Monografia (Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo) –Faculdade de Biblioteconomia 

e Comunicação, Universidade Federação do Rio Grande do Sul. 
6
 DALPIAZ, Jamile Gamba. O futebol no rádio de Porto Alegre: um resgate histórico (dos anos 30 à 

atualidade). Porto Alegre, 2002. 192f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação Social, Universidade federal do Rio Grande do Sul. 
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Busca-se analisar a evolução da emissora a partir de suas inovações 

administrativas e dos aspectos diferenciais que a rádio promoveu para vencer o 

obstáculo proporcionado pela polarização entre Gaúcha e Guaíba. As inovações de 

linguagem da emissora, tentando captar um público diferente daquele almejado pelas 

demais rádios, foram destacadas através da análise da programação, bem como a 

proposta de novas estruturas de programas e de jornada esportiva. Iniciativas como a 

abertura de maior espaço aos ouvintes e a prevalência do debate acirrado, sempre aliado 

à constante divulgação de informações, foram redimensionadas para o processo de 

afirmação da rádio e colocadas numa posição comparativa com as tendências da 

radiodifusão esportiva no Rio Grande do Sul.  
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CAP. I – HISTÓRIA DO RÁDIO 

  

1.1 Origens da Radiodifusão 

  

 Embora a radiodifusão tenha começado efetivamente no início do século XX, os 

experimentos que lhe servem de suporte vinham sendo executados de maneira 

significativa em diversos pontos do mundo já a partir de 1830, quando do surgimento da 

telegrafia com fio e, posteriormente, com o advento da telegrafia sem fio e da 

radiocomunicação em geral.  Deve-se mencionar ainda a descoberta de André Marie 

Ampere acerca dos preceitos básicos da telegrafia, em 1820, e de Michel Faraday, 

descobridor das correntes de indução, em 1831. Eles comprovaram a suposição 

levantada em 1819 pelo dinamarquês Hans Christian Oersted, que sugeriu a relação 

entre eletricidade e magnetismo ao observar a alteração que ocorria em uma agulha de 

bússola quando próxima de um condutor provido de corrente elétrica. 

 

 Apesar de Gugliemo Marconi ter passado à história como o patrono da 

radiodifusão, muitos outros inventores contribuíram de forma decisiva para a evolução 

do então novo meio de comunicação. Segundo Ferraretto (2001), de 1830 até o final da 

década de 1910, a tecnologia empregada no rádio desenvolveu-se com base nas 

pesquisas acerca da existência de ondas eletromagnéticas. Auxiliaram ainda para a 

evolução do meio os avanços obtidos a partir do telégrafo, meio popularizado através do 

trabalho desenvolvido pelo norte-americano Samuel Morse, entre 1832 e 1837, e do 

telefone, cuja patente foi obtida por Alexander Graham Bell, em 1876.  

 

A primeira demonstração de telegrafia com fio ocorreu em 1837, quando Samuel 

Morse apresentou ao público seu experimento, que consistia em um circuito telegráfico 

com 420 metros de comprimento. Um ano mais tarde, na Universidade de Nova York, 

ele transmitiria a primeira mensagem telegráfica
7
, em 24 de janeiro de 1938. Segundo 

Lopes (1970),  a primeira linha experimental foi inaugurada em 24 de maio de 1844 e 

ligava Washington a Baltimore, alcançando uma distância de 64 Km. Dessa forma, a 

atribuição a Marconi da invenção do rádio seria equivocada, cabendo ao italiano o papel 

de um industrial cuja empresa acumulava a patente de diversos inventos que por ele 

foram lapidados até que se chegasse ao telégrafo sem fio.  

                                                           
7
 Lopes (1970) afirma que na primeira mensagem foram transmitidas as palavras “Atenção Universo!”. 
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 Experimento decisivo para os estudos sobre as ondas eletromagnéticas foi a 

comprovação por Heinrich Rudolf Hertz, em 1887, na Alemanha, da demonstração do 

inglês James Clerk Maxwell de que, se combinados, eletricidade e magnetismo 

manifestam-se no espaço e criam um campo que se propaga na velocidade da luz em 

forma de vibração ondulatória. Era a descoberta das ondas hertzianas. Com o 

desenvolvimento, por Edouard Branly, de um coesor
8
, criou-se as condições para que 

Oliver Lodge evidenciasse, em 1894, a possibilidade de transmitir e receber ondas 

eletromagnéticas. Nesse contexto tecnológico, Marconi pode praticar uma série de 

experimentos que culminaram, em meados da década de 1890, com a radiotelegrafia, ou 

telegrafia sem fios. Percebe-se que a tecnologia evoluiu rapidamente desde que, em 

1896, foram enviados sinais à distância de poucos metros, pois em meados de 1897 o 

sinal já atingia 55 quilômetros. 

 

O problema da estabilidade necessária para que a voz fosse transmitida e 

recebida de maneira contínua foi solucionado com o desenvolvimento da válvula diodo, 

por Ambrose Fleming, e posteriormente com a descoberta de Lee DeForest, em 1906, 

da válvula triodo, artifício que potencializa e estabiliza o sinal . Para alguns autores, 

esse último dispositivo, que permitiu à voz ser transmitida e recebida contínua e 

estavelmente, já havia sido composto alguns anos antes pelo gaúcho Landell de Moura, 

inventor que teria realizado uma série de demonstrações de transmissão de sons entre 

1893 e 1894.  

 

Esse passo [válvula triodo] é internacionalmente aceito como definitivo para 

o surgimento da radiodifusão sonora. Entretanto, existem registros de que a 

lâmpada de três eletrodos,  citada por Landell de Moura no seu projeto de 

transmissor de ondas patenteado nos EUA, em 1904, fazia o mesmo que o 

triodo de Lee DeForest. (FERRARETTO, 2001: 87)  

 

 

No entanto, devido ao desconhecimento e à falta de registro de suas pesquisas, 

permanece a controvérsia sobre o possível pioneirismo do brasileiro. O responsável pela 

primeira transmissão comprovada, ocorrida em 24 de dezembro de 1906, foi o 

canadense Reginald A. Fessenden. Conforme Ferraretto (2001), ao aplicar os princípios 

da amplitude modulada, ele transmitiu o som de um violino, de trechos da Bíblia e de 

                                                           
8
 Equipamento que permite a passagem de energia elétrica através de um tubo de vidro contendo 

partículas de metal. 
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uma gravação fonográfica, direto de uma estação de Massachussets, e as emissões 

foram ouvidas em diversos navios da costa dos Estados Unidos.  

 

O objetivo de Fessenden era transmitir música e a voz humana. Para 

conseguir isto, ele desenvolveu a teoria da onda contínua – ou seja, a onda 

sonora era sobreposta à de rádio e transmitida ao receptor, onde o ouvinte 

ficava apenas com o som (a onda contínua é a base que tornou as 

transmissões de rádio e TV possíveis). (NATIONAL MUSEAM OF 

BROADCASTING apud FERRARETTO, 2001: 86) 

 

 

1.2 O rádio como meio de comunicação 

 

 Com o aprimoramento das técnicas de radiotelefonia, coube ao russo David 

Sarnoff propor à Marconi Company, de Guglielmo Marconi, uma forma de atuação 

radiofônica muito semelhante àquela que ficou conhecida nos anos subseqüentes. Ele 

sugeriu que o rádio fosse utilizado não mais como um meio de comunicação entre dois 

pontos preestabelecidos, mas sim como um veículo que pudesse atingir outros ouvintes, 

oferecendo-lhes músicas, conferências e notícias de interesse geral, com função de 

entretenimento parecida à do gramofone. Sarnoff indicava desse modo uma evolução na 

maneira de explorar as possibilidades do veículo:  

 

 No princípio, o rádio nasceu como um meio de comunicação bidirecional. 

Sua função era servir como elo de ligação entre dois sujeitos fisicamente 

afastados que precisavam estar em constante comunicação. A transmissão e a 

recepção atuavam entre os dois, havendo comunicação propriamente dita 

entre ambos. 

Em 1916, David Sarnoff intuiu a possibilidade de transformar o rádio em um 

meio de comunicação massiva. Os avanços técnicos tornaram possível que o 

rádio perdesse sua bidirecionalidade constituindo-se em um meio de 

comunicação massiva unidirecional. (MARIA CRISTINA ROMO GIL pud 

FERRARETTO, 2001: 88) 

 

 A idéia de Sarnoff não foi colocada em prática, mas o conteúdo expresso nela foi 

utilizado pela Westinghouse Eletric and Manufacturing Company quando da instalação 

da rádio KDKA, sendo Frank Conrad o precursor das transmissões radiofônicas. De sua 

casa, na Pensilvânia, ele tornou público os resultados da eleição à presidência dos 

Estados Unidos, quando o republicano Warren Harding venceu James Cox. Conrad 

consagrou-se por utilizar, pela primeira vez, uma postura empresarial na radiodifusão, 

modelando os conceitos de público, estação emissora, programa e anúncios de 

publicidade, pilares do que seria a radiodifusão no mundo inteiro. Devido à repercussão 

do trabalho de Conrad, a Westinghouse transformou a KDKA na primeira emissora de 



 

 

16 
 

 

rádio propriamente dita, produzindo e transmitindo conteúdos e atraindo investimentos, 

sendo a primeira rádio norte-americana a obter licença comercial e a irradiar 

estavelmente, em 1920
9
. Após o surgimento da KDKA, a expansão do rádio foi 

acelerada. Segundo Lopes (1970), em 1921 já havia quatro emissoras nos Estados 

Unidos. Em maio de 1922, esse número cresceu para 29, e acumulou o total de 382 

rádios em dezembro do mesmo ano. 

 

 É importante salientar o fortalecimento da indústria norte-americana, que estava 

envolvida no abastecimento de artefatos bélicos durante a I Guerra Mundial, e o papel 

da Marinha que, considerando a radiodifusão essencial trunfo militar, alcançou 

progressos consideráveis na evolução do meio. Segundo Federico (1982), com o 

término do confronto mundial, a capacidade ociosa das indústrias foi direcionada, entre 

outras áreas, para a evolução das tecnologias de radiodifusão, o que impulsionou a 

evolução do rádio. 

 

 Desde as primeiras experiências de radiodifusão, as notícias esportivas estiveram 

presentes. Quando a pioneira KDKA consolidou-se, após o sucesso da cobertura das 

eleições presidenciais, anúncios de lutas de pesos pesados envolvendo boxeadores 

famosos eram rotina em sua programação. Mesmo antes disso, ainda em 1896, o rádio 

foi utilizado pela imprensa e justamente visando a cobertura de uma competição 

esportiva, mais especificamente a regata de Kingston, na Inglaterra. Lopes (1970) 

afirma que o Dublin Express, periódico interessado na cobertura,  solicitou à Guglielmo 

Marconi o envio de um repórter para o trabalho. Conforme a prova acontecia, as 

notícias eram redigidas e enviadas em Código Morse. Após serem captadas pela estação 

receptora em Kingston, eram repassadas via telefone para a redação do jornal. 

 

1.3 A expansão do rádio nos Estados Unidos e na Europa 

 

 O país onde o rádio popularizou-se com maior rapidez foi os Estados Unidos, 

principalmente nas duas primeiras décadas do século XX. Com exceção do alternador 

criado por Ernest Alexanderson, a empresa American Marcony detinha as principais 

tecnologias de radiodifusão e foi impelida pelo governo norte-americano a desfazer-se 

de seu monopólio. Suas ações passaram para a Radio Corporation of America (RCA), 

                                                           
9
 O pioneirismo da radiodifusão norte-americana é reivindicado pela rádio KQW, da California, que teria 
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entidade criada em 1917 pelas empresas Westinghouse, General Eletric e American 

Telegraph and Telephone Company (AT&T).  Ferraretto (2001) afirma que a AT & T, 

de Graham Bell, procedeu junto ao governo contra o domínio tecnológico de Guglielmo 

Marconi. Além disso, as forças armadas consideravam as técnicas de radiodifusão um 

artifício estratégico para as comunicações militares e defendiam que estas não poderiam 

permanecer sob o jugo de um estrangeiro. Possuidora do monopólio da telefonia, além 

de várias patentes de radiotelefonia, e constituindo-se, portanto, em potencial 

investidora no ramo da radiodifusão, a AT&T inquietou-se quando do lançamento da 

KDKA pela Westinghouse. Mais tarde, em 1922, a AT&T retirou-se da RCA e fundou a 

WEAF, emissora baseada na publicidade e que ditaria os rumos da radiodifusão norte-

americana. A National Broadcasting Corporation (NBC) originou-se da RCA e foi a 

primeira grande rede dos Estados Unidos, sendo dividida em duas redes: Red Network e 

Blue Network. 

 

A origem da denominação dessas redes é algo curiosa: os engenheiros da 

NBC usavam estas cores para marcar nos mapas as áreas de localização e 

cobertura de cada rede. Entretanto, elas tinham linhas de programação 

distintas. A Vermelha era mais popular e difundia os programas de maior 

apelo comercial. A Azul seguia linha mais cultural e refinada na sua 

programação, que era definida como mais intelectual (high-brow). 

(SQUIRRA apud FERRARETTO, 2001: 91) 

  

A Red Network formou-se em 1926 quando AT & T abandonou a prática da 

radiodifusão e as emissoras agregadas em torno da WEAF foram negociadas com a 

RCA. Com o surgimento de mais duas grandes redes estava consolidada a base do 

conglomerado da radiodifusão norte-americana: 

   

Em 1934, a Columbia Broadcasting System (CBS) [antiga United 

Indenpendent Broadcasters, formada em 1928] já possuía 97 afiliadas contra 

127 da NBC. (...) A última das grandes redes dos EUA, a American 

Broadcasting Company (ABC), é formada em 1943 com base na Blue 

Network, vendida por US$ 8 milhões em uma ação antitruste ordenada pelo 

governo norte-americano devido às proporções atingidas pela National 

Broadcasting Corporation." (FERRARETTO, 2001:  91) 

 

 A radiodifusão européia, especialmente a britânica, tomou rumos distintos 

daquela propagada nos Estados Unidos e que serviu de parâmetro para a que foi 

implementada no Brasil. Na Inglaterra, a radiodifusão foi submetida ao crivo estatal e 

não atendia às ansiedades comerciais das indústrias radiofônicas, priorizando os 

serviços públicos. Esse cenário foi sedimentado com a criação da British Broadcasting 

                                                                                                                                                                          

começado a transmitir em 1912, ainda que sem licença comercial.  
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Corporation (BBC), organização estatal que agregou a British Broadcasting Company, 

empresa formada por Marconi e outros empresários em 1922.  

 

Segundo Lopes (1970), na extinta URSS, a primeira transmissão radiofônica 

teria sido o comunicado feito por Lenin para informar que os bolchevistas haviam 

vencido a revolução, em 1917. No entanto, a prática tornou-se regular apenas a partir de 

1924, quando o rádio passou a ser um importante instrumento de propaganda política do 

regime comunista. A França destacou-se no início de suas transmissões radiofônicas em 

1922, quando foi lançado um serviço regular de difusão de notícias pelo rádio, na 

emissora Radiola, por iniciativa de Gebriel Germinet e sob denominação de Paris 

Informations. Diferenciada também foi a iniciativa de Maurice Privart ao utilizar uma 

antena na Torre Eiffel para irradiar o seu Journal de la tour, que reunia grande público 

para ouvir as notícias e alcançava vários pontos da cidade através de alto-falantes.  

   

1.4 O começo no Brasil 

 

 Embora algumas transmissões já ocorressem esporadicamente, a primeira 

irradiação oficial
10

 no Brasil aconteceu em 7 de setembro1922, no Rio de Janeiro, com o 

discurso do presidente Epitácio Pessoa, durante a inauguração da exposição 

comemorativa do Centenário da Independência.  Segundo Ferraretto (2001), a 

Repartição Geral dos Telégrafos solicitou à Westinghouse que promovesse essa primeira 

demonstração pública. Para tanto, a empresa norte-americana instalou uma estação 

transmissora de 500 watts no Corcovado e colocou alto-falantes em pontos estratégicos 

da cidade, permitindo que o público acompanhasse a experiência pioneira que, além do 

discurso presidencial, levou àqueles primeiros radiouvintes trechos da obra O guarani, 

de Carlos Gomes, executada no Teatro Municipal. A Westinghouse distribuiu ainda 

oitenta aparelhos receptores para as autoridades, fazendo com que as comemorações 

fossem acompanhadas em vários pontos da cidade e até mesmo em São Paulo. A 

Western Eletric também montou seu estande, colocando dois receptores de 500 watts, 

que foram adquiridos pelo governo brasileiro mais tarde. Uma segunda transmissão foi 

realizada sete dias após a abertura da exposição, com a presença de autoridades e da 

imprensa. Para Federico (1982), essas demonstrações não podiam ainda ser 

consideradas como radiodifusão devido às características de recepção, em local aberto e 
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através de alto-falantes. Embora a recepção individual fosse possível através de fones de 

ouvido ou em algumas galenas e “aeriolas”
11

  distribuídas, tais ocorrências não eram em 

número significativo. 

 

 O contexto pós-guerra nos Estados Unidos permitia, até mesmo necessitava, 

dessas novas experiências. Com o fim da I Guerra Mundial, a capacidade da indústria 

eletro-eletrônica do país, outrora voltada para o abastecimento bélico, estava ociosa e 

precisava expandir-se, buscando novos mercados e demandas. A investida da 

Westinghouse e da Western Eletric teve sucesso, pois provocou o interesse de um dos 

aficionados pelo rádio no país, Edgard Roquette Pinto, que intercedeu junto ao governo 

e, junto do presidente da Academia de Ciência, Henry Moritze, adquiriu, no começo de 

1923, a estação montada pela Western Eletric na Praia Vermelha
12

.  

 

1.5 Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e outras emissoras pioneiras 

 

Com os emissores adquiridos  pelo governo junto à Western Eletric e cedidos a 

Roquette Pinto e Henry Moritze, foi fundada, em 20 de abril de 1920, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro.  As transmissões iniciaram em 1º de maio daquele ano, 

durante uma hora por dia, tempo em que o equipamento, usado principalmente para a 

radiotelefonia, ficava disponível. As dificuldades ainda eram muitas quando do 

nascimento da Rádio Sociedade, não havendo qualidade de transmissão satisfatória ou 

estrutura de programação. Apenas em outubro daquele ano a programação da emissora 

adquiriu alguma regularidade, através de programas com informações de interesse 

público, conferências e músicas.  

 

Roquette Pinto, professor e cientista, foi quem primeiro anteviu as 

possibilidades de alcance do novo meio de comunicação. Era sua vontade que o rádio 

servisse como um meio de crescimento intelectual da população, através da transmissão 

de cultura e de programas educativos e foi esse o principal objetivo do rádio em sua 

primeira fase no Brasil. No entanto,  nessa fase imediatamente posterior ao advento das 

                                                                                                                                                                          
10

 As primeiras transmissões eram feitas pelos clubes amadores de rádio. A associação pioneira foi o 

Rádio Clube do Recife, que transmitia efetivamente desde 1919, embora de forma inconstante. 
11

 Galena é um aparelho rudimentar de rádio, que utilizava o cristal de galena como detector e captava 

apenas transmissões de emissoras muito próximas. Aeriola era como se chamavam os modelos de rádio 

fabricados entre 1922 e 1930 por um pool de empresas que incluía a RCA, a General Eletric e a 

Westinghouse; eram dois os modelos: Aeriola Jr e Aeriola Sr.                                                                                                            
12

 A estação do Corcovado, da Westinghouse, havia sido desmontada no começo de 1923. 
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transmissões radiofônicas, a programação da Rádio Sociedade e das outras emissoras 

que surgiram continuava sendo constituída de conteúdo estritamente elitista. Além 

disso, as emissoras funcionavam praticamente como clubes sociais, em que os ouvintes 

pagavam taxas mensais para sustentar a rádio, emprestando inclusive discos que 

auxiliavam na programação musical. Segundo Moreira (1991), esse procedimento não 

ocorria apenas na emissora fundada por Roquette Pinto, mas também nas rádios que a 

seguiram, como Club do Brasil, Mayrink Veiga e Educadora
13

. Gradualmente, a 

programação da Rádio Sociedade foi se popularizando, óperas e conferências aos 

poucos foram substituídas por programas mais acessíveis que levaram para o rádio 

compositores conhecidos da época, visando atingir outros públicos. Mais tarde, em 

1936, devido a problemas financeiros a Rádio Sociedade foi cedida ao Ministério da 

Educação e Cultura , mas somente após Roquette Pinto obter a garantia do ministro 

Gustavo Capanema de que a emissora continuaria privilegiando a programação cultural 

e a função educativa
14

. De fato, até os dias atuais, a agora chamada Rádio MEC não 

transmite publicidade, seja ela de caráter político ou comercial.  

  

 Ao longo da década de 1920, quando o rádio dava os seus primeiros passos e 

hesitava quanto aos rumos que poderia tomar, o amadorismo ainda era o conceito 

predominante. Dessa forma, ainda não fora explorado o potencial do rádio em obter 

lucros. Esse papel coube a Rádio Club do Brasil, fundada por Elba Dias em 1º de junho 

de 1924. Conforme Vampré (Vampré apud Ferraretto, 2001 p. 100), a emissora foi a 

primeira do país a obter licença para veicular publicidade e onde surgiram os primeiros 

programistas, aqueles que compravam espaço no rádio e ficavam incumbidos de 

produzir e apresentar os programas, bem como pela comercialização do espaço. Esse 

também foi o momento em que aconteceu a primeira tentativa de se transmitir 

informação no rádio brasileiro, quando Roquette Pinto passou a ser o speaker
15

 do 

Jornal da Manhã, na Rádio Sociedade. Baseado no relato dos fatos noticiosos, mas, 

sobretudo, na análise e contextualização histórica do que ocorria, o programa lançava as 

bases do que seria o jornalismo radiofônico brasileiro. Lopes (1970, p. 41) afirma que 

                                                           
13

 Primeira emissora de São Paulo, fundada por um grupo de engenheiros em janeiro de 1924, também 

com o intuito de oferecer educação e cultura ao público. Conforme Federico (1982), a Educadora era a 

emissora mais potente da América do Sul, com potência de 1000 w na antena. Em 1943, a emissora 

passaria e se chamar Rádio Gazeta. 
14

 Após a transferência do controle Rádio Sociedade para o MEC, teve início o sistema de rádios 

educativas, com a criação, em 1937, do sistema de radiodifusão educativa. 
15

 Esse era o termo usado para se referir a quem falava no rádio.  As palavras locutor e radialista seriam 

empregadas apenas anos mais tarde. 
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os acontecimentos publicados nos jornais eram apreciados, oferecendo-se um 

"panorama inigualável de concisão, de realidade e de objetividade", posição 

corroborada por Federico (1982), que cita também, ainda que sucintamente, a presença 

já existente dos esportes nos noticiários:  

 

Por volta de 1925, a Rádio Sociedade já emitia três jornais falados, além do 

Jornal da manhã, efetivado por Roquette, que comentava as notícias dando 

um cunho de jornalismo interpretativo, pois se reportava ao evento 

comentando historicamente, fazia um apanhado geral da situação da época e 

preconizava sobre as tendências dos acontecimentos; o Jornal do Meio-dia, o 

Jornal da Tarde e o Jornal da Noite já eram acompanhados de suplementos 

musicais e abrangiam páginas literárias, agronomia, esportes, seção feminina, 

doméstica e infantil. A estrutura formal que antes estava mais ligada à 

entidade associativa começou nessa época também a se formalizar em termos 

de radiodifusão. (FEDERICO, 1982: 38)" 

  

Do começo pleno de dificuldades à posição de mais abrangente meio de 

comunicação, um tortuoso caminho foi percorrido. Nos primeiros anos que seguiram o 

seu surgimento, o rádio foi dedicado basicamente à função educativa, mas gradualmente 

abarcou a transmissão de cultura popular e entretenimento. Ao mesmo tempo, um 

contigente maior da população adquiria meios de acompanhá-lo, através da aquisição de 

aparelhos receptores ou da proximidade com alguém que o possuísse.  
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CAP. II – RÁDIO ESPORTIVO NO BRASIL 

 

2.1 Os pioneiros  

 

 Nos início dos anos 30, o rádio brasileiro ainda passava por uma fase de 

afirmação, onde predominavam o improviso e o ímpeto amadorístico, não se 

percebendo nem o potencial do veículo para obtenção de lucro, nem as características 

que mais tarde o inseriram de maneira convincente no âmbito da indústria cultural
16

. Em 

1932, houve uma mudança radical na concepção de radiodifusão com a publicação do 

Decreto nº 21.111, que regularizou a transmissão de publicidade e estipulou a 

fiscalização e as formas de atuação do rádio. No decorrer dessa década, o meio passaria 

por uma fase de afirmação, estruturando-se para as duas décadas posteriores, quando 

viveria o seu auge. Conforme já foi visto, um certo sistema de informações já se fazia 

notar, e o futebol estava presente, embora de maneira muito incipiente. 

 

 Nesse contexto foi que surgiram as primeiras transmissões radiofônicas voltadas 

para o futebol. Conforme Soares (1994, p.18), a primeira locução completa de futebol 

no Brasil, ou seja, o relato integral dos noventa minutos que constituem uma partida, 

coube a Nicolau Tuma, que então trabalhava para a emissora pioneira de São Paulo, a 

Rádio Sociedade Educadora Paulista. Embora alguns autores afirmem que o primeiro 

locutor de futebol foi Amador Santos, pela Rádio Clube do Brasil, do Rio de Janeiro, 

não há citação às datas destas transmissões, e o próprio Nicolau Tuma, em depoimento a 

Soares, afirma que a primeira locução aconteceu em 1931
17

.  

 

 A experiência primeira ocorreu com a irradiação do confronto entre as seleções 

do Paraná e de São Paulo, em 19 de julho de 1931. Como que para coroar a iniciativa, a 

partida teve dez gols, sendo vencida pelos paulistas por seis a quatro. Antes disso, já a 

                                                           
16

 O termo “indústria cultural”, forjado por Horkheimer e Adorno, deve ser entendido conforme explicita 

Rüdiger (1999, p16): “em essência, a expressão não se refere às empresas produtoras nem às técnicas de 

difusão de bens culturais; representa, antes de mais nada, um movimento histórico-universal: a 

transformação da mercadoria em matriz de cultura e, assim, da cultura em mercadoria, ocorrida na baixa 

modernidade. Noutros termos, o conceito de indústria cultural tem a ver com a expansão das relações 

mercantis pelo conjunto da vida social, em condições de crescente monopolização, verificada a partir das 

primeiras décadas do século [XX]”. 
17

 Soares (1994) afirma que, através de pesquisa em arquivos de jornais da época e de entrevistas com 

vários profissionais do rádio esportivo, pôde comprovar que Nicolau Tuma foi o primeiro locutor a narrar 

integralmente uma partida. Cita, no entanto, autores com posições distintas. Soares (1994) lembra que 

Maria Elvira Bonavita Federico sustenta ser Amador Santos o primeiro locutor, pela Radio Clube do 
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partir de 1925, era costume divulgar-se no rádio os resultados de confrontos 

futebolísticos, no Brasil e no exterior. No entanto, essa prática era a execução daquilo 

que no meio jornalístico é conhecido como Gilete Press, a saber a leitura de recortes 

extraídos dos jornais impressos. Outra maneira de se noticiar o futebol era a simples 

menção dos resultados, que eram passados para as emissoras através de telefonemas ou 

telegramas. Obviamente, devido ao amadorismo predominante no meio radiofônico, 

esse hábito se estendia não só às notícias esportivas, mas também a todos os outros 

assuntos divulgados. Segundo Tota (Tota apud Soares , 1994, p.18), até os anos 30, 

quem quisesse saber algo sobre  o desenvolvimento de uma partida enquanto ela se 

realizava, tinha que ir ao estádio. 

 

 Devido às consideráveis dificuldades técnicas e à falta de estrutura profissional 

das rádios, as primeiras locuções destoavam significativamente do que hoje 

costumamos presenciar na faixa AM nos dias de jogos. Em conseqüência da insuficiente 

tecnologia disponível na época, cada transmissão era um desafio: ainda não existia o 

sistema de transmissão em microondas e a instalação de linhas telefônicas nos locais de 

jogo deveria ser solicitada com dias de antecedência. Não raro, os locutores realizavam 

transmissões com “postos” em casas contíguas ao campo. Diferente do que acontece nas 

coberturas esportivas de hoje, quando as rádios dispõem de uma complexa equipe de 

profissionais, durante o decorrer da década de 30 somente o speaker fazia a transmissão. 

Era dele a responsabilidade de chegar no campo de jogo e preparar o ambiente de sua 

jornada, quase sempre em meio ao público presente nas arquibancadas. Como não 

haviam outros profissionais para compartilhar o microfone e a publicidade ainda não era 

permitida, cabia a ele preencher os noventa minutos da transmissão. Nos intervalos, era 

comum a programação voltar para o estúdio, que completava o tempo com músicas de 

sucesso e comerciais. Ao término do segundo tempo, a transmissão era imediatamente 

suspensa e a rádio retornava a sua programação rotineira.  

 

 A superação dos entraves acontecia através da criatividade e da persistência dos 

profissionais. As transmissões esportivas obrigavam os homens do rádio a contornarem 

os limites tecnológicos da época e os resultados desses desafios influenciaram toda a 

evolução do radiojornalismo. Para Soares (1994), essa contribuição pôde ser observada 

nas coberturas externas, como na primeira transmissão de um jogo da Europa, executada 

                                                                                                                                                                          

Brasil, embora não cite datas. Soares (1994, p. 21) acrescenta que os autores Antônio Pedro Tota e Gisela 
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por Gagliano Neto, em junho de 1938:  

 

Gagliano narrou diretamente da França, onde estava em disputa a II Copa do 

Mundo. Ele irradiou os cinco jogos do Brasil, para a cadeia de emissoras 

Byington (formada pelas rádios Clube do Brasil e Cruzeiro do Sul, do Rio de 

Janeiro; Cosmos e Cruzeiro do Sul, de São Paulo), em combinação  com O 

Globo e o Jornal dos Sports, com o patrocínio exclusivo do Cassino da 

Urca.(...)A irradiação chegou com alguns chiados, mas foi possível entender 

bem o som que ligava Brasil e França. A iniciativa foi considerada, por 

jornais da época, como um grande passo para a radiodifusão 

brasileira.(...)Com essa narração Gagliano Neto se consagrou na locução e 

também demonstrou que o rádio não tem limites. (SOARES, 1994: 33)  

 

 

2.2 Está aberto o placar: o surgimento do narrador  

 

 Com a primeira transmissão de uma partida de futebol pelo rádio surgiu a figura 

mais importante das jornadas esportivas – o narrador. Quando das irradiações iniciais, 

ele era o responsável por informar ao torcedor todos os lances que ocorriam no campo 

de jogo.  Hoje é sua responsabilidade conduzir o ouvinte através dos noventa minutos e 

saber traduzir através da voz as emoções que cercam o espetáculo, além de acionar toda 

a equipe de esportes envolvida na transmissão. 

 

 Com Nicolau Tuma, foi delineado também o primeiro estilo de locução 

esportiva. Necessitando descrever todos os movimentos, o speaker primava pela rapidez 

na locução, além da descrição objetiva e sem expressões. Soares (1994) divide as 

escolas de narração em denotativa (quando o locutor preocupa-se em oferecer ao 

ouvinte a imagem da partida pela utilização de signos objetivos) e conotativa (estilo em 

que  o locutor utiliza signos conotativos e expressões)
18

. Para a autora, Nicolau Tuma 

teria sido o pioneiro no estilo denotativo, buscando zelar pela objetividade. A agilidade 

com que narrava as jogadas lhe valeu o apelido de “Speaker metralhadora” e consagrou 

um estilo presente em grande parte dos locutores atuais. Sua última irradiação ocorreu 

em 1942, quando abandonou o rádio esportivo e passou a ser diretor da Rádio Difusora, 

função que exerceu até 1946, data em que encerrou sua carreira. 

 

 Sucedendo a Nicolau Tuma, Rebello Júnior inovou ao usar pela primeira vez o 

                                                                                                                                                                          

Ortriwano também apontam Nicolau Tuma como o pioneiro em locuções futebolísticas.  
18

 Conforme Soares (1994), para se referir à esfera que, no futebol, deve ser impulsionada pelos pés dos 

jogadores para dentro do gol, o locutor da escola denotativa dirá “bola”, enquanto que o locutor adepto do 

estilo conotativo poderá usar termos como “criança”, “gorduchinha” ou “pelota”. 
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grito de gol estendido, recebendo a alcunha de “Homem do gol inconfundível”. Tendo 

trabalhado em quase todas as rádios paulistas, ele obteve maior destaque pela 

Bandeirantes. Outro locutor que apresentava as características da escola denotativa era 

Pedro Luís, que começou na Tupi, em 1941. Seu estilo era rápido e, ao mesmo tempo, 

preciso e claro para narrar, contando ainda com  o dom  do improviso, como salienta 

Soares (1994): 

 

Dono de uma grande capacidade de improviso, Pedro Luís conseguia criar 

discurso ao microfone que, quando transcritos, revelavam-se textos 

publicáveis com um mínimo de correções. (SOARES, 1994:66) 

 

  

José Silvério também pode ser acrescido à lista de adeptos da escola denotativa, 

apresentando qualidades semelhantes às dos locutores citados. Tendo começado na 

Jovem Pan em 1975, o locutor trabalha atualmente na Rádio Bandeirantes de São Paulo. 

 

 A escola conotativa esteve presente desde que o futebol começou no Brasil, 

mesmo antes das irradiações, quando os jogadores recebiam apelidos dos cronistas. 

Segundo Soares (1994), o primeiro locutor a utilizar símbolos conotativos foi Geraldo 

José de Almeida. Depois, seguiram-se outros como Fiori Gigliotti e Osmar Santos. É 

comum que os narradores dessa escola utilizem expressões e comentários para despertar 

as emoções do torcedor, buscando valorizar e engrandecer o espetáculo. 

 

 Geraldo José de Almeida destacava-se por sua locução apaixonada e tornou-se 

célebre pelos apelidos que dava aos jogadores. Ele foi o autor da expressão “Seleção 

canarinho” para se referir ao time do Brasil na Copa de 1970, no México. Ele alcançou 

grande sucesso na Rádio Record nas décadas de 40 e 50, ingressando posteriormente na 

televisão. No entanto, nenhum locutor extremou tanto o uso de expressões como Fiori 

Gigliotti, um dos mais populares do radiojornalismo esportivo, que foi narrador da 

Panamericana, Bandeirantes e hoje trabalha na Rádio Record. Um dos mais recentes 

representantes dessa escola é Osmar Santos, autor de expressões que já fazem parte da 

história do futebol. Ele inovou ao transformar a jornada de futebol em um espetáculo, 

utilizando sons e vinhetas que construíam uma atmosfera de celebração, e concedeu 

maior espaço aos repórteres durante a transmissão. Além disso, costumava levar para 

assistir e comentar jogos na cabine artistas como Chico Anysio e Roberto Carlos. Veja 
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abaixo algumas expressões célebres utilizadas pelos narradores e que foram lembradas 

por Soares (1994): 

 

Geraldo José de Almeida: 

- Seleção canarinho: para se referir à seleção brasileira 

- Mata no peito e baixa na terra: quando um jogador domina a bola com o peito e sai 

jogando. 

- Craque café: Pelé. 

- Furacão da copa: Jairzinho, na Copa de 1970 

- Garoto do parque: Rivelino, ex-jogador do Corinthians. 

 

Fiori Gigliotti: 

- Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o jogo, torcida brasileira: para 

informar o início da partida 

- Balão subindo, balão descendo: quando a bola é impulsionada para o alto. 

- Sossega defesa: a bola é afastada das proximidades da goleira. 

- Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo: o jogo termina. 

 

 

Osmar Santos: 

- Gorduchinha: bola. 

- Ripa na chulipa: chute. 

- Massageia o ego da galera: quando um gol é anotado. 

- Garotinho: jogador. 

- Bambeou mas não caiu: quando a bola acerta a trave. 

 

2.2.1 Ary Barroso e a utilização dos recursos sonoros 

 

 Muito cedo os artifícios musicais começaram a ser utilizados nas transmissões 

esportivas, buscando especialmente diferenciar o momento máximo do esporte, o gol. O 

precursor desse recurso foi Ary Barroso
19

 que, além de compositor consagrado, era 

também um conhecido locutor. Como foi dito, no começo das transmissões os speakers 

transmitiam diretamente dos estádios, quase sempre da arquibancada e não dispondo de 

                                                           
19

 Ary Barroso começou a transmitir futebol em 1934 e permaneceu 18 anos na profissão. 
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nenhuma estrutura profissional, como cabines ou reservados de imprensa. Dessa forma, 

muitas vezes o som da torcida atrapalhava a transmissão, principalmente no momento 

em que a bola tocava o fundo das redes. Para diferenciar esse momento e sobressair ao 

burburinho dos torcedores, Ary Barroso instituiu o uso de uma gaita de boca, que era 

acionada quando os gols aconteciam. Esse hábito lhe valeu a alcunha de “Homem da 

gaitinha”.  

  

 Ary Barroso antecipou assim o uso de recursos que não a voz, prática presente 

no rádio esportivo especialmente a partir da década de 1970, quando as emissoras 

adicionaram à voz do locutor vinhetas, características musicais e outros artifícios que 

visavam valorizar o momento do gol e atrair o ouvinte através da emoção.  

 

2.3 Rádio e futebol rumo à profissionalização: o advento do rádio comercial 

 

 Durante as décadas de 20 e 30, o futebol, assim como o rádio, começava a 

abandonar a qualidade de hobbie de classes mais abastadas e caminhava rumo à 

profissionalização. As ligas futebolísticas amadoras aos poucos foram extintas, cedendo 

lugar a estruturas mais organizadas, como a Confederação Brasileira de Desportos 

(CBD), que havia sido fundada em 1914. A facilidade em praticar o esporte (para tanto 

se precisa, basicamente, de uma bola), auxiliou na divulgação da atividade trazida por 

Charles Miller da Europa, em 1894, nos meios menos afortunados. Nem a resistência 

dos defensores do amadorismo impediu a crescente popularização: em 1917 começaram 

a ser vendidos ingressos para as partidas, com a finalidade de que os departamentos de 

futebol adquirissem certa independência dentro dos clubes. Embora as ligas elitistas 

tenham exacerbado a defesa do amadorismo, usando artifícios como a obrigação dos 

atletas de comprovarem o exercício de uma profissão, a profissionalização do esporte 

bretão era irrevogável. Os clubes contornavam as exigências para poderem contar com 

os melhores atletas, como destaca Soares (1994). 

 

Nessa época surgiu a obrigatoriedade de o jogador preencher antes dos jogos, 

uma ficha com muitos dados. Quem não o conseguisse não poderia jogar. A 

saída dos clubes foi arrumar empregos, geralmente fictícios, para seus 

melhores atletas. E contratar professores para alfabetizá-los." (SOARES, 

1994: 25)  
 

 Por sua vez, o rádio, desde sua implantação em 1923, funcionava como um 

clube de contribuintes e caracterizava-se pela presença de programas simples, 
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praticamente desprovidos de produção, cenário esse que mudou radicalmente durante a 

década de 30. Embora as rádios já veiculassem alguma publicidade, tal prática foi 

autorizada pelo governo apenas em 1932, através do Decreto nº 21.111, que estipulou o 

papel do governo federal na radiodifusão. Com tal medida, abriu-se um novo e amplo 

espectro de possibilidades para a radiodifusão no Brasil, impulsionando as emissoras a 

desbravarem os aspectos comerciais do veículo e a buscarem a audiência maciça da 

população. Chegava o momento em que as emissoras adotariam seus departamentos 

comerciais. 

 

Com a possibilidade dos comerciais ocuparem 10% das transmissões, são 

captados os recursos que, lucro à parte, podem ser reinvestidos em uma 

programação para garantir a audiência responsável, em um ciclo se possível 

interminável do ponto de vista do capitalista, pela atração dos anunciantes 

(FERRARETTO, 2001: 102).  

 

Nesse mesmo ano, o papel que as emissoras paulistas, especialmente a Record, 

desempenharam durante a Revolução Constitucionalista também contribuiu para que se 

percebesse o alcance da radiodifusão no aspecto político e de comunicação direta com a 

sociedade. O governo não tardou em reagir e, em 1932, proibiu qualquer emissora de 

divulgar o conteúdo propagado pela Record. Mais tarde, durante a ditadura do Estado 

Novo, o governo instituiria a censura, controlando rigorosamente a postura das 

emissoras. 

 

 Moreira (1991) observa que, no rumo da profissionalização, as emissoras 

começaram a atribuir cachês a artistas e a manter um elenco fixo na sua grade, 

vendendo grandes espaços para a publicidade e inclinando-se definitivamente para a 

esfera comercial. O embate que ocorreu no rádio no decorrer dos anos 30 e que 

permaneceria nas décadas posteriores deriva do surgimento do rádio comercial em 

contraponto à função educativa que lhe era atribuída quando do seu nascimento no 

Brasil. A audiência do rádio cresceu em parte também pela diminuição do custo de um 

aparelho receptor. 

 

 O surgimento da cobertura de futebol no rádio brasileiro está diretamente ligado 

à oportunidade de investimento no setor. Segundo Soares (1994), quando em 1932 o 

governo autorizou a publicidade no rádio, fez-se necessário o remodelamento da 

programação radiofônica, visando atingir o grande público através da criação de novos 

gêneros. Se em sua fase amadora e elitista o rádio funcionava quase como um clube, 
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onde os ouvintes possuidores de condição financeira contribuíam para o sustento da 

infra-estrutura e da programação, agora os patrocinadores procuravam as rádios mais 

ouvidas com o objetivo de que a publicidade de seus produtos obtivesse um maior 

alcance, o que fez as emissoras popularizarem seus programas. No entanto, esse mesmo 

decreto que incentivou o investimento financeiro no meio delegou ao governo o poder 

de decidir sobre a concessão de canais de comunicação, bem como a distribuição de 

freqüências. As rádios passaram a ser severamente fiscalizadas, o que as impediu de 

tomar qualquer orientação diferente da oficial. Assim, as transmissões de futebol 

proporcionaram ao rádio a difusão de informações e o contato com as grandes massas 

sem comprometimento político ou qualquer perigo de desavenças ideológicas com o 

governo. Dessa forma, podemos considerar que o futebol foi um grande impulsionador 

do rádio em sua fase de afirmação como meio de comunicação mais abrangente da 

primeira metade do século XX. Paralelamente, a radiodifusão concedeu ao futebol, já 

desfeito do amadorismo dos primeiros anos, um canal de comunicação permanente com 

o crescente número de apaixonados pelo esporte. 

 

2.4 Record: a primeira mais ouvida 

 

 A primeira emissora a obter destaque no início das transmissões esportivas foi a 

Record. Fundada em 1928, a emissora começou a distinguir-se das demais após o 

empresário Paulo Machado de Carvalho assumir o seu controle, em 1931, e 

proporcionar uma completa reestruturação. Suas primeira medidas foram a ampliação 

do tempo de transmissão da emissora e o maior espaço destinado às transmissões 

esportivas. Esse êxito inicial decorreu do pioneirismo comercial da rádio paulista. 

Segundo Ferraretto (2001, p.105), a Record foi a primeira emissora concebida para 

alcançar lucro, atrelada à idéia do rádio voltado para as massas. Sob o prefixo PRB-9, a 

emissora, e especialmente o apresentador César Ladeira
20

, foi responsável por introduzir 

o cast profissional e o pagamento de cachês, impulsionando a competição entre as 

outras rádios e fomentando o espetáculo radiofônico.  

 

A partir daí, começa a corrida e as grandes emissoras contratam a peso de 

ouro astros populares e orquestras filarmônicas. E mesmo as emissoras de 

pequeno porte procuram também ter o seu pessoal fixo. Essa mudança 

                                                           
20

 César Ladeira foi o responsável pelo modelo de programação organizado na Record. Logo após o êxito 

das transmissões da emissora durante a Revolução Constitucionalista de 1932, ele foi convidado para 

dirigir uma das maiores emissoras do país na época, a Mayrink Veiga, do Rio de Janeiro, onde consagrou 

esse modelo de espetáculo radiofônico durante os anos 30. 
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aguçou – ou mesmo desencadeou – o espírito de concorrência entre as 

emissoras, inclusive as de outros estados, que imitaram a programação 

lançada pela Record. (FERRARETTO, 2001: 105).  

 

Nessa época o amadorismo começava a deixar de ser uma prática freqüente no 

rádio brasileiro, que passou a ser mais dinâmico e estruturado, iniciando aquilo que 

ficou conhecido como o Rádio Broadcasting
21

. 

 

Soares (1994) considera que a afirmação da Rádio Record em São Paulo veio a 

partir da Revolução de 1932 quando, durante o Movimento Constitucionalista. Durante 

o levante, a emissora deflagrou, principalmente através das transmissões de Nicolau 

Tuma e César Ladeira, uma grande campanha favorável aos paulistas, recebendo a 

alcunha de “A voz de São Paulo”. Ainda nesse ano, os selecionados de futebol carioca e 

paulista disputaram dois jogos, um em cada estado. No segundo confronto, em São 

Paulo, predominava uma atmosfera de hostilidade e a Record aproveitou-se da situação 

para estreitar laços com os ouvintes, assumindo a "causa paulista". Essa foi a primeira 

irradiação futebolística da emissora, transformada em rotina por sugestão do locutor na 

ocasião, Nicolau Tuma. Essa iniciativa coincidiu com a profissionalização do futebol, 

em 1933:  

 

A transformação do amadorismo para o profissionalismo foi ajudada 

substancialmente pelo crescimento na divulgação do rádio em meados dos 

anos 30. O futebol já era um esporte popular e o rádio, que acompanhava o 

cotidiano da cidade, não podia ficar restrito a cursos de ginástica e aos 

resultados dos jogos de domingo." (TOTA apud SOARES, 1994 : 39) 

 

 A Rádio Record passou então a conferir maior importância à irradiação de 

futebol, providenciando a instalação de cabines em diferentes estádios. Os resultados 

dos jogos que estavam sendo realizados nesses campos eram informados durante a 

locução de Nicolau Tuma, principal speaker da emissora. Após afirmar laços com a 

audiência paulistana a emissora passou a desbravar outras regiões. “Começamos a 

transmitir em cadeia com algumas estações do interior. Criamos redes de rádio, 

transmitindo os jogos de futebol, e assim foi que se iniciou uma nova fase do rádio, uma 

nova fase do futebol”,  afirma Nicolau Tuma em depoimento a Soares (1994).  

 

Com a popularização das transmissões futebolísticas, um número significativo 
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de torcedores preferia acompanhar o jogo pelo rádio a comparecer no estádio. Tal 

situação desagradava os clubes que, como acontece hoje com a TV, temiam a 

diminuição do público nos estádios e, consequentemente, a possível queda na 

arrecadação das agremiações. A insatisfação dos clubes culminou com a proibição das 

irradiações de futebol em 1934.  

 

No entanto, esses percalços de relacionamento não comprometeram o 

crescimento conjunto do futebol e rádio a caminho da profissionalização. Como o rádio 

foi um fator indiscutível na massificação do esporte no Brasil, o futebol já não poderia 

ser deixado fora da programação das emissoras. Mesmo com a proibição de irradiar 

partidas e o posterior monopólio da rádio Cruzeiro do Sul, durante os anos seguintes 

diferentes freqüências continuaram levando o campo de jogo para dentro das 

residências.  

 

2.5 Rádio Cruzeiro do Sul e o monopólio radiofônico do futebol  

 

 Com o desagrado dos clubes quanto às transmissões radiofônicas de futebol, a 

rádio Cruzeiro do Sul acabou sendo a grande beneficiada. A emissora paulista, fundada 

a 2 de maio de 1927, foi a primeira incursão na radiodifusão brasileira das Organizações 

Byington, que possuíam ainda a Cruzeiro do Sul carioca, a Cosmos, de São Paulo, e 

mais tarde adquiririam o controle da Clube do Brasil, do Rio de Janeiro. Pertencia ao 

grupo ainda a indústria de eletro-eletrônicos Byinton & Cia., responsável pela 

fabricação dos primeiros receptores nacionais. Segundo Soares (1994), o grupo 

Byington ofereceu materiais ao preço de custo aos clubes em troca da exclusividade 

para transmitir as partidas diretamente dos estádios, comprometendo-se também a cobrir 

outras modalidades esportivas. Nessa época de monopólio, a rádio Cruzeiro do Sul ficou 

conhecida como a “Estação dos esportes”. 

 

 Dispondo de vastos recursos financeiros, a rádio Cruzeiro do Sul oferecia 

salários muito maiores aos profissionais de outras rádios e, não fosse pela resistência de 

Paulo Machado de Carvalho, que cobria as ofertas e conseguiu manter a equipe da 

Record, teria alcançado o completo monopólio da radiodifusão na época. Obviamente, a 

                                                                                                                                                                          
21

 Federico (1982) afirma que, em 1932, entrou no ar aquilo que era denominado de Rádio Broadcasting, 

termo que, apesar de indicar um pleonasmo, permaneceu como sinônimo do rádio dinâmico, ágil, dirigido 

para uma larga audiência e apresentando os mais variados gêneros de programas e de participantes. 
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exclusividade das transmissões pela Cruzeiro do Sul não agradava aos demais 

profissionais e emissoras, o que gerou surpreendentes artifícios utilizados pelos 

locutores que, mesmo sem permissão para irradiar os jogos,  acabavam fazendo, ainda 

que de maneiras inusitadas. Em uma dessas ocasiões, Nicolau Tuma, então na Rádio 

Difusora, portanto sem licença para irradiar dos estádios, transmitiu o jogo de uma 

escada de catorze metros colocada do lado de fora do Parque Antártica. Esse era o 

espírito dos profissionais do rádio esportivo e, devido a iniciativas como essa, usando de 

criatividade e perseverança, as variadas transmissões de futebol e de outros esportes 

mantiveram-se durante a época do monopólio das Organizações Byington. 

 

Nessa época, em meados de 1930, surgiram emissoras que mais tarde tornaram-

se potências do jornalismo esportivo, como a Rádio São Paulo, a Cultura, a Difusora, a 

Excelsior, a Tupi e a Bandeirantes. Na crônica esportiva, locutores e comentaristas 

como Gagliano Neto, Rebello Júnior, Geraldo José de Almeida, Blota Júnior e Jorge 

Amaral já obtinham grande destaque junto ao público. 

 

 Com a inauguração do estádio do Pacaembu, em 1940, a exclusividade das 

rádios Cruzeiro do Sul e Cosmos ficou comprometida. Embora as emissoras das 

Organizações Byington ainda mantivessem cabines próprias em outros estádios da 

cidade, o Pacaembu passou a oferecer instalações para todas as rádios interessadas. 

Outra iniciativa que abalou o monopólio das transmissões de futebol foi a construção de 

uma torre ao lado do estádio Parque Antártica, iniciativa de Paulo Machado de Carvalho 

que permitia a locução dos confrontos. Além disso, Carvalho contratou Geraldo José de 

Almeida, um dos principais locutores do grupo Byington. 

  

2.6 A Rede Verde-amarela: o Brasil interligado pelas ondas do rádio 

  

 As primeiras tentativas de transmissão radiofônica em cadeia surgiram ainda na 

década de 1920. Embora precárias, essas iniciativas demostraram que era possível um 

maior alcance do público em diversos pontos territoriais através da operação conjunta 

das emissoras. Segundo Federico (1982), as primeiras experiências ocorreram em 1926, 

quando a rádio Educadora, de São Paulo, e Clube do Brasil, do Rio de Janeiro, passaram 

a irradiar em cadeia determinados programas. Mais tarde, em 1932, e de maneira mais 

eficaz, a Record e a Mayrink Veiga passaram a executar transmissões em cadeia. 
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Quando, nesse mesmo ano, foi deflagrado o Movimento Constitucionalista, na noite de 

10 de julho, as duas rádios estavam irradiando em conjunto
22

. 

 

 No entanto, foi durante a III Copa do Mundo, disputada em 1938, que o rádio 

brasileiro teve sua primeira experiência marcante de transmissões em cadeia, baseada 

nos modelos norte-americanos existentes
23

. Acostumado a transmitir jogos de diversos 

pontos da América do Sul, o rádio nacional alçava um vôo praticamente inimaginável 

na época: narrar, diretamente da França, os cinco jogos da seleção e a final do 

campeonato mundial. O desafio de transmitir pela primeira vez o torneio foi enfrentado 

pelo grupo Byington. A Rede Verde-amarela era formada pelas emissoras Clube do 

Brasil e Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro; Cosmos e Cruzeiro do Sul, de São Paulo; e 

Rádio Clube de Santos. Além destas, outras rádios do país retransmitiam os confrontos.  

 

 Em 1938, o rádio brasileiro estava prestes a ingressar na fase em que viveria o 

seu apogeu e se estabeleceria como meio de comunicação abrangente, acessível a toda 

população. Os antigos aparelhos receptores, no entanto, já eram substituídos por 

equipamentos mais modernos e ocupavam a uma posição nobre nas residências de todo 

o país, inserindo o rádio no cotidiano do brasileiro médio, como ressalta Ortriwano 

(1998): 

 

Os receptores a válvula, chamados Capelinha por sua forma de oratório 

familiar, eram o que havia de mais moderno. Mas ainda convivia-se muito 

com os rádio galena, artesanais, feitos em caixas de charutos ou de Matte 

Leão, onde eram organizadas as pequenas peças responsáveis pela captação 

das ondas hertzianas: cristal de galena, regulador de contato, indutor, 

condensador e variável de sintonia. Barato e fácil de fazer em casa. Assim, o 

rádio alcançava as camadas mais populares, ainda que em seus primeiros 

tempos fosse uma experiência mais excitante para aqueles que tinham nível 

cultural mais elevado. No começo dos anos 30, o rádio já fazia parte do dia-a-

dia do brasileiro urbano acostumado com as modernidades daqueles tempos 

(ORTRIWANO, 1998: 8) 

 

 As transmissões dos campos franceses, feitas através de linha telefônica, 

chegaram audíveis, embora com alguns ruídos, e consagraram definitivamente a figura 

do speaker Gagliano Neto, então locutor da emissora carioca Rádio Clube do Brasil. A 

população brasileira pôde acompanhar todos os embates da seleção e a partida final 

através das ondas do rádio. Mesmo quem não possuía um receptor pôde torcer em 

praças e locais onde as emissoras haviam posicionado alto-falantes.  
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 Nessa época as emissoras Record e Mayrink e Veiga operavam em cadeia nas noites de sábado. 
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Com essa bem-aventurada iniciativa, o rádio esportivo brasileiro iniciou sua 

trajetória de grandes coberturas em Copas do Mundo e, vencendo uma distância e 

precariedade técnica consideráveis, contribuiu para o radiojornalismo em suas muitas 

possibilidades. Pode-se dizer que o grande vencedor do certame foi o rádio brasileiro, 

pois o selecionado nacional, apesar de contar com jogadores como Leônidas da Silva e 

Domingos da Guia, conquistou apenas o terceiro lugar. 

 

Apesar do sucesso e repercussão, a Rede Verde-amarela não prosseguiu 

transmitindo devido aos entraves tecnológicos e políticos, prorrogando a implantação de 

uma cadeia de rádio que integrasse o território nacional até os anos 70, quando surgiu a 

possibilidade de se efetivar uma rede via satélite, como adverte Ferraretto (2001): 

 

A Rede Verde-amarela não se desenvolveu nem se consolidou por dois 

motivos. De um lado, usava as linhas da Companhia Telefônica Brasileira, de 

baixa qualidade e que distorciam as transmissões. De outro, a Comissão 

Técnica de Rádio, criada em 1932 pelo governo revolucionário, negara às 

Organizações Byington a concessão dos canais de ondas curtas, única 

maneira disponível na época para estruturar uma rede verdadeiramente 

nacional (FERRARETTO, 2001:109) 

 

O rádio já não era encarado como um privilégio das elites e vivia sua época 

romântica e plena de desafios. Como era prática nas transmissões esportivas, Gagliano 

Neto tinha que preencher o tempo integral da partida apenas com sua voz, além de 

executar a narração de diferentes lugares do estádio: atrás das goleiras, na arquibancada, 

ao lado do campo. Com sorte, conseguia “emprestado” o telhado de uma residência e 

não estava descartada a idéia de completar a locução através de linhas telefônicas 

clandestinas,  prática costumeira nas primeiras transmissões futebolísticas aqui no 

Brasil. Conforme salienta Ortriwano (1998), as dificuldades técnicas eram notávei e 

freqüentemente, em busca de um melhor resultado, os profissionais desferiam socos 

contra os pesados microfones, que funcionavam a carvão. 

 

2.7 Panamericana, a “Emissora dos Esportes”: a afirmação do radiojornalismo 

esportivo 

 

 Acompanhando a ascensão do jornalismo no rádio, a cobertura futebolística 

viveu seu amadurecimento na década de 1940, principalmente através da Panamericana. 
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 Segundo Ferraretto (2001), a Rede Verde-amarela havia se constituído já em meados dos anos 1930. 
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Fundada em 1942 por Oduvaldo Viana e Júlio Cozzi, a emissora começou a irradiar 

apenas em 1944, sendo vendida ao grupo de Paulo Machado de Carvalho dois anos mais 

tarde. Passou então a fazer pare das Emissoras Unidas, que contavam ainda com a 

Record, Bandeirantes, São Paulo e Excelsior. Segundo relata Soares (1994), o grupo 

seguia uma proposta de segmentação e a mais nova aquisição foi transformada na 

“Emissora dos esportes”. Mesmo quando a dedicação exclusiva da rádio aos esportes 

acabou, o assuntou continuou ocupando grande parte de sua programação: 

 

Essa situação [segmentação esportiva] durou até 1966, quando a rádio, para 

enfrentar a concorrência da televisão, voltou ao ecletismo na programação, 

com ênfase na prestação de serviço. Mas persistiu, embora atenuado, o 

interesse pelo esporte: em 1992, a emissora dedicava cerca de quatro horas 

diárias ao segmento (SOARES, 1994: 46)  

  

 Antes da Panamericana, a Record, também pertencente a Paulo Machado de 

Carvalho, já havia provocado inovações consideráveis na concepção de cobertura 

futebolística na década de 30. No entanto, foi a “Emissora dos esportes” que provocou 

uma significativa qualificação no setor. Para comandá-la, o proprietário das Emissoras 

Unidas colocou seu filho, Paulo Machado de Carvalho Filho, que contratou o locutor 

Pedro Luís e encarregou-o de montar o departamento de esportes, em 1946. Percebe-se 

que a definição dessa estrutura precede a implantação dos departamentos de jornalismo 

nas grandes emissoras, até mesmo da Seção de Jornais Falados e Reportagens, 

implementada por Heron Domingues na Rádio Nacional, em 1948. A equipe da 

Panamericana contava com nomes como Pedro Luís, Mário Moraes, Hélio Ansaldo, 

Otávio Muniz, Aníbal Fonseca, Raul Tabajara e Blota Júnior.  

 

 Conforme aponta Soares (1994), a emissora estabeleceu a infra-estrutura 

necessária para uma jornada esportiva competente que, com poucas alterações, segue 

servindo de modelo para es transmissões atuais, pois já contava com um plantão 

esportivo, a narração do jogo, reportagens no campo e nos vestiários e comentários. 

Constituiu-se, portanto, segundo relato de Pedro Luís a Soares (1994), na principal 

escola do rádio esportivo brasileiro, que fez com que os profissionais fossem mais 

valorizados no mercado.  

 

 Além do futebol, a Panamericana cobria várias outras modalidades de esporte, 

alguns bem incomuns se pensados hoje, como golfe e tênis de mesa, provavelmente 

resquícios da época em que o rádio era um passatempo das elites. A emissora foi a 
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primeira a disponibilizar microfones volantes, que facilitavam o deslocamento dos 

repórteres pelo campo, além de dispor de um cronometrista que informava o tempo de 

jogo e de uma estrutura responsável pela previsão do tempo. Outra curiosa inovação foi 

a colocação de um locutor atrás das goleiras: 

 

Quando acontecia um escanteio ou uma falta perto da meta, esse locutor 

irradiava o lance, no lugar do narrador titular. Por isso, quem transmitiu o gol 

de Baltazar pela seleção brasileira na abertura da Copa de 50 não foi o 

locutor principal, Pedro Luís, mas sim o repórter de campo, Otávio Muniz. 

(SOARES, 1994:47) 

 

  Dispondo de estrutura e equipe invejáveis, não tardou para a 

Panamericana tornar-se líder de audiência no rádio esportivo paulista, tendo a sua 

hegemonia ameaçada apenas pela Bandeirantes, para quem perderia seus principais 

radialistas, Pedro Luís e Mário Moraes, pouco antes da Copa de 1958. 

 

2.7.1 Olha o gol!: o advento do plantão esportivo 

 

 Uma das contribuições mais importantes da Panamericana para a cobertura de 

futebol no rádio foi a implantação de uma estrutura dedicada exclusivamente ao plantão 

esportivo, em 1948, que tornou mais eficiente a informação durante os jogos. A tarefa 

ficava a cargo de Narciso Vernizzi, que transmitia ao locutor informações sobre outras 

partidas, inclusive aquelas realizadas no exterior, coletadas por radioescutas e 

colaboradores que as passavam por telefone. 

 

 A eficiência desse serviço da Panamericana gerou situações curiosas, pois outras 

emissoras começaram a fazer escuta do seu plantão esportivo. Para descobrir em que 

grau isso acontecia, algumas vezes a emissora anunciava informações equivocadas, 

obrigando as concorrentes, constrangidas pelo flagrante, a formarem suas próprias 

equipes. O plantão, reconhecido hoje como um dos setores mais importantes dos 

departamentos esportivos, começou a funcionar também como um arquivo completo de 

informações sobre jogadores, confrontos e estatísticas, disponível para os repórteres e 

demais integrantes do departamento de esportes.  Périco (1999) salienta o papel desses 

profissionais de retaguarda que, apesar do complexo trabalho que realizam, muitas 

vezes obtêm menor destaque que os demais componentes da equipes esportivas: 
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O plantão esportivo é uma espécie de link com o mundo fora das fronteiras de 

uma jornada esportiva. Quando todos os integrantes de uma equipe de 

esportes, narradores, repórteres e comentaristas, estão ligados na partida que 

transmitem, o plantão acompanha as demais informações esportivas, 

buscando resultados de outras partidas de futebol pelo estado, país e mundo. 

Além do futebol, outros esportes como tênis, automobilismo, basquete, vôlei 

e futsal são alvo do faro informativo do plantão. Acontecimentos fora da 

cobertura esportiva muitas vezes chegam aos ouvintes através da palavra do 

plantão esportivo de estúdio. (PÉRICO, 1999: 58) 

 

 Embora reconheça que o papel do plantão esportivo foi destacado na Rádio 

Panamericana, Périco (1999) afirma que sua lapidação aconteceu no Rio Grande do Sul, 

através da figura de Antônio Augusto, então profissional da rádio Difusora, e que depois 

atuou na Rádio Farroupilha e na Guaíba. Atualmente, ele faz parte da equipe esportiva 

da Rádio Pampa. 

 

A estruturação definitiva da figura do plantão esportivo foi esculpida no Rio 

Grande do Sul. O trabalho realizado por Narciso Vernazzi e sua equipe na 

Rádio Panamericana em 1948 foi a primeira experiência de coleta sistemática 

de dados de futebol. Entretanto é preciso verificar que a primeira pessoa a 

relaizar efetivamente o trabalho de plantão esportivo, com a coleta de dados 

informativos e o arquivamento como forma de estatística, além de instituir a 

figura como sendo plantão esportivo de estúdio foi realizado no início da 

década de 60, com Antônio Augusto na Rádio Difusora em Porto Alegre. 

(PÉRICO, 1999: 69)   

 

2.7.2 Jogo parado: a vez do comentarista 

 

 Já na época das primeiras transmissões esportivas, quando os narradores 

pioneiros faziam sozinhos a transmissão dos jogos, preenchendo todo o tempo de jogo 

com sua voz,   surgiu uma espécie de comentarista da partida. Como no intervalo dos 

jogos a programação voltava para o estúdio, o locutor começou a entrevistar os 

repórteres dos jornais que ficavam próximos ao campo, colhendo suas impressões sobre 

o confronto. Após essas primeiras tentativas de comentar o jogo, surgiu um segundo 

locutor que nos intervalos transmitia dados técnicos da partida e dos times, como gols 

marcados e faltas. 

  

 O profissional que percebeu a pertinência de um comentarista foi Blota Júnior, 

em 1940. Soares (1994) aponta a preocupação de que o ouvinte desligasse o rádio 

quando a programação voltava para o estúdio, no intervalo. Então locutor da rádio 

Cruzeiro do Sul, Blota decidiu ceder o espaço do intervalo ao redator de esportes 

Geraldo Bretas, que começou a analisar efetivamente as partidas. Mais tarde, o próprio 
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Blota Júnior tornaria-se comentarista durante as transmissões de Geraldo José de 

Almeida, na Record. O mérito de explorar a função de comentarista, no entanto, coube à 

Panamericana. Fazendo dupla com Pedro Luís, Mário Moraes iniciou um estilo conciso 

de comentários. 

 

2.8 Decadência e renascimento do rádio diante da popularização da TV 

 

 Ainda em meados dos anos 50, o rádio espetáculo começou a demonstrar certa 

desvantagem em relação à crescente popularização da televisão. Embora os receptores 

televisivos fossem caros, já não era impossível adquiri-los e a audiência do rádio 

diminuiu significativamente
24

. Além da chegada do novo meio, o rádio espetáculo 

passou a repetir as mesmas fórmulas, limitando seus horizontes. Situação emblemática 

do período foi a decadência da Rádio Nacional que, embora tenha rivalizado com a 

televisão durante algum tempo, sucumbiu após a saída de grande parte de seu elenco, 

atento às possibilidades da TV. 

  

 A concorrência de um meio que transmitia som e imagem conjuntamente 

mostrava-se  difícil de superar. O impacto que a chegada da televisão proporcionou ao 

rádio equipara-se ao choque que o advento da Internet infligiu aos jornais impressos. 

Talvez maior, pois com o gradual acesso do público ao meio que surgia as verbas 

publicitárias passaram a migrar substancialmente para a TV. Mais do que isso, os 

programas e personagens consagrados da era de ouro do rádio transferiram-se para os 

estúdios das emergentes emissoras de TV, primeiro a Tupi-Difusora e depois a Record. 

De início, a televisão baseou-se no irmão mais velho, assimilando a estrutura dos 

programas e importando não só artistas, mas também locutores, produtores e técnicos. A 

televisão passaria também pelos percalços enfrentados pelo rádio no seu surgimento, 

vencendo os obstáculos. No entanto, essas dificuldades foram atenuadas devido aos 

anos de experiência que os profissionais do rádio levaram para o novo meio. 

  

 Para o rádio não restava outra saída senão adaptar-se à nova realidade, 

reestruturando-se e explorando possibilidades antes desprezadas pelo veículo. As 

grandes orquestras e os artistas populares foram substituídos por discos e muitos 

programas passaram a ser gravados. Nesse contexto, o jornalismo radiofônico ganhou 
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significativo impulso, já que se reconheceu o dinamismo como uma das maiores 

qualidades do meio, ao que a televisão dificilmente poderia igualar-se: o rádio noticia 

agora o que a televisão informará apenas mais tarde. Seguiu-se assim a empreitada da 

Rádio Continental que, em fins da década de 1940, havia revolucionado o 

radiojornalismo e instituído o conceito de reportagem. Nessa época de remodelação, 

entre os anos 60 e 70, o serviço aos ouvintes e as jornadas esportivas também ganharam 

maior espaço na programação, aproveitando-se da escassez de programas pomposos e 

de produção refinada, que agora eram as principais atrações televisivas. 

 

 As emissoras que direcionaram sua programação para os noticiários, esportes e 

serviços destacaram-se nessa época de ressurgimento do rádio, durante as décadas de 60 

e 70. Ainda em 1954, a Rádio Bandeirantes, de São Paulo, aprofundou a divulgação de 

notícias e a cobertura esportiva.  A Jovem Pan, antes chamada Panamericana, modificou 

sua linha de programação e também infiltrou-se por essa vereda do rádio, sendo a 

primeira a transmitir um informativo em rede para grande parte do território nacional a 

partir de 1970, o Jornal da Integração Nacional. Embora ainda se auto-intitulasse 

“Emissora dos esportes”, a Jovem Pan não dispunha de recursos financeiros para cobrir 

a Copa da Inglaterra, em 1966. Seguindo uma nova estrutura, a estação acrescentou 

programas musicais que aproveitavam o sucesso dos astros da televisão, como salienta 

Ferraretto (2001): 

Era a época dos festivais de música popular brasileira e da Jovem Guarda. 

Artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléia, Elis Regina e Jair 

Rodrigues ganham programas na Jovem Pan. Alguns com 15 minutos, outros 

com 30 ou mesmo uma hora de duração. Também a equipe de esportes sofre 

uma reformulação. Tudo isto em 1966. (FERRARETTO, 2001: 142) 

 

  Responsável por iniciar os serviços de utilidade pública, em 1959, a Rádio 

Jornal do Brasil
25

 firmou-se junto ao público nessa época. Adquirindo credibilidade 

através da sua programação, baseada em notícias e música refinada, o departamento era 

estruturado de forma semelhante aos da imprensa escrita
26

. Nesse espírito, também a 

Rádio Guaíba destacou-se pelo jornalismo, através do informativo Correspondente 

                                                                                                                                                                          
24

 Como a maioria da população não tinha meios de obter a nova tecnologia, instituiu-se a figura do 

televizinho, a pessoa que recorria a outras residências para poder acompanhar a programação televisiva.  
25

 Ligada ao Jornal do Brasil,  foi a primeira emissora a fazer parte de um complexo jornalístico. Sua 

inauguração aconteceu em 10 de agosto de 1935. 
26

 O principal responsável pela implementação desse modelo foi Clóvis Paiva, que assumiu a chefia de 

jornalismo da emissora no começo da década de 1960. 
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Renner
27

 e da cobertura das eleições para governador do Rio Grande do Sul, em 1958. 

Nesse mesmo ano, a Guaíba transmitiu a Copa da Suécia, iniciando uma sólida tradição 

em coberturas esportivas. A emissora protagonizou um marcante episódio de cunho 

político ao ser encampada pelo governador gaúcho Leonel Brizola, em 1961, quando foi 

deflagrada a Rede da Legalidade
28

. 

  

 Um forte aliado do rádio nessa difícil tarefa de se sustentar ante tão poderoso 

antagonista foi a invenção do transistor
29

. Esse pequeno artefato possibilitou ao rádio a 

amplificação do sinal elétrico, ocupava menos espaço do que as antigas válvulas e 

necessitava de uma voltagem baixa, tornando possível a fabricação de receptores 

menores. Esse pequenos aparelhos transistorizados foram lançados em 1954, nos 

Estados Unidos, e popularizaram-se no Brasil na década de 60. Foi através desses 

pequenos rádios que muitos brasileiros acompanharam os jogos das Copas do Mundo de 

1962, no Chile, onde a seleção nacional alcançou o bicampeonato, e de 1966, na 

Inglaterra. Como o lugar nobre da sala havia sido tomado pela TV, o rádio agora 

tornava-se literalmente um companheiro e podia ser carregado para qualquer lugar. 

 

 O período de renascimento do rádio brasileiro contou ainda com o surgimento da 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), fundada em 1962, no 

Rio de Janeiro. No entanto, essa época  do rádio não seria marcada apenas pelo novo 

fôlego que o veículo tomava, já que os militares, que ascenderam ao poder através do 

golpe de 1964, intervieram nas emissoras que haviam se oposto ao golpe, como foi o 

caso da Mayrink Veiga e da Nacional, e a perseguição de jornalistas com posições 

ideológicas conflitantes ao Regime tornou-se rotina.  

 

2.8.1 O rádio que toca música: a freqüência modulada 

 

  A década de 1970 ficou marcada como a época em que a faixa FM popularizou-

se no Brasil. Embora já fosse experimentada nos Estados Unidos desde o final da 

                                                           
27

 Mais tarde, passaria a se chamar Aplub e Portocred, de acordo com o patrocinador. É o programa 

informativo mais antigo do rádio brasileiro, estando até hoje no ar. 
28

 A rede fazia parte da Campanha da Legalidade, que garantiu a posse do vice-presidente João Goulart 

quando Jânio Quadros renunciou. 
29

 Inventado em 1947 por William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain, cientistas da Bell 

Telephone Laboratories, o transistor possibilitou o desenvolvimento dos receptores de bolso.  
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década de 1930
30

, a primeira emissora FM surgiu no Brasil apenas na década de 1950, 

através da Radio Imprensa
31

. Somente com a inauguração da Rádio Difusora FM
32

, em 

1970, apareceria uma estação FM com programação própria e voltada para o aspecto 

comercial. Antes disso, as rádios costumavam usar o FM como link entre estúdio e 

transmissor. 

 

O FM no Brasil começou como link – uma ligação entre o estúdio e o 

transmissor. Antes, essa ligação era feita por linha telefônica: quando chovia, 

costumava entrar água na linha e o rádio ficava fora do ar até que a 

companhia telefônica viesse a descobrir o efeito. (FERNANDO VEIGA  

apud MOREIRA, 1991: 42) 

 

Essa situação alterou-se na década de 60, quando o governo redistribuiu as 

concessões de FM e impediu o seu uso como link, obrigando as emissoras a terem uma 

programação regular. A popularização do FM na década de 70 está ligada ao projeto do 

governo de difundir o rádio no interior do país e combater a influência das emissoras 

estrangeiras. Quando a faixa se estruturou, na década de 1970, prevaleceu o modelo 

instituído nos Estados Unidos, centrado na transmissão de música e no estilo 

descontraído de locução, atraindo um público jovem e dividindo a audiência entre o AM 

e o FM. Essa concepção foi reforçada com o surgimento da Rádio Cidade
33

 em 1977, 

que influenciou a maioria das rádios FM nascidas depois. Nessa época começou a se 

firmar também a tendência de segmentação no rádio, mudança representada pelo 

surgimento da rádio Fluminense FM, em 1982, que privilegiava o rock em sua 

programação, dirigindo-se a um público jovem, proposta de Luiz Antonio Mello e 

Samuel Wainer Filho.  

No Rio Grande do Sul, a Ipanema FM seguiu a postura da Fluminense, embora o 

projeto da emissora gaúcha tenha surgido antes. Conforme Ferraretto, a equipe liderada 

pelo radialista Nilton Fernando apresentava um projeto de rádio independente desde 

1982, sob o prefixo 99,3 MHz da Bandeirantes FM. A rádio não tinha nenhum conceito 

estipulado quando do seu surgimento e apresentava músicas diversas, em especial o 

rock e outros estilos que não se faziam presentes  nas emissoras da época. 

 

                                                           
30

 Segundo Ferraretto (2001), a tecnologia foi desenvolvida por Edwin Howard Amstrong que, em 1939, 

começou a operar uma estação experimental em Nova Jersey. 
31

 Surgida em 1955, a Rádio Imprensa vendia sua programação para uma rede de supermercados e 

possuía um canal comercial e outro não comercial. O sistema de radiodifusão da Imprensa funcionava 

através da cobrança de taxas e, portanto, não pode ser admitido como transmissão aberta.  
32

 A emissora paulista era ligada aos Diários e Emissoras Associados, de Assis Chateaubriand. 
33

 Ligada ao grupo do Jornal do Brasil. 
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Uma das coisas mais interessantes no surgimento da Bandeirantes, que 

depois viria a ser Ipanema, foi o fato de que nós começamos a rádio do zero. 

Recebemos um estúdio e nenhuma orientação sobre o conteúdo ou a forma de 

trabalho a ser desenvolvida e isso foi fascinante. (...)Na época, existiam umas 

seis ou sete emissoras de FM em Porto Alegre, e as rádios que não eram do 

tipo paradas de sucesso, que ficavam repetindo as mesmas músicas várias 

vezes ao dia, eram do tipo consultório de dentista. Assim, entramos no ar 

com nossa programação alternativa. Beto Guedes e Hermeto Paschoal, 

misturado com The Who, Pink Floyd e Led Zeppelin e outros nomes que na 

época dificilmente se ouvia no rádio. (MAURO BORBA apud 

FERRARETTO, 2001:159)  

 

Com a aquisição da Difusora FM pela Bandeirantes, a Bandeirantes FM passou 

para o novo prefixo, 99.4 MHz, passando a se chamar Ipanema em 1983.  

 

A década de 1970 ficou marcada também pelas iniciativas do governo militar, 

que passou a usar o rádio e a TV para promover programas de ensino. O Projeto 

Minerva
34

 consistia numa série de programas que eram gerados pela Rádio MEC e 

distribuídos via Embratel para todo o país.  Outra iniciativa do governo ocorreu através 

da criação da Rádiobrás
35

, empresa estatal que pretendia explorar os serviços de 

radiodifusão do governo, com a implementação de programas educativos, e estava 

ligada à Doutrina de Segurança Nacional. O governo temia a influência das rádios 

comunistas estrangeiras, que podiam ser captadas em ondas curtas. Preocupava-se ainda 

com o ingresso no país da programação de outras rádios estrangeiras que, por não 

estarem submetidas à censura, expunham as mazelas do Brasil. 

 

 A chegada do FM, já incluído na maioria dos aparelhos receptores, provocou 

uma redescoberta e fortalecimento do rádio, que se refez do abalo provocado pela 

televisão. Além disso, as emissoras AM, vendo reduzido o seu público musical, 

passaram a privilegiar o jornalismo, a prestação de serviços e as coberturas esportivas. 

Com mais tempo disponível devido ao deslocamento dos programas suntuosos para a 

televisão e com as FMs privilegiando a transmissão de música, proliferaram-se os 

programas esportivos e surgiram os debates no rádio. As emissoras passaram a cobrir os 

times diariamente e o futebol passou a receber mais tempo na programação, sendo 

muitas vezes o tópico preferencial no dia-a-dia das emissoras. Além do mais, com o 

jornalismo tendo sua execução limitada pela atuação da censura, as rádios concederam 

preferência à cobertura do futebol. Como aconteceu na época do Estado Novo, essa era 

                                                           
34

 O projeto foi criado em 1970 e saiu do ar em 1989. Seus resultados sempre foram questionados por não 

instigar o raciocínio e simplesmente instrumentalizar o indivíduo. 
35

 Criada em 1975, hoje se chama Empresa Brasileira de Radiodifusão. 
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uma forma das emissoras manterem-se com uma boa audiência, consolidando o contato 

com a significativa massa de adeptos do futebol e, ao mesmo tempo, evitar o confronto 

ideológico com o regime militar.  

 

2.8.2 Anos 80: rádio em segmentos e a inovação do satélite 

 

 Dispondo de melhor qualidade sonora, as rádios FM obtiveram a preferência na 

transmissão de músicas, impelindo as emissoras da faixa AM a centrarem seus esforços 

no jornalismo, prestação de serviços e cobertura esportiva, que se afirmou como uma 

das principais atrações da programação. Com o rádio polarizado entre AM e FM e já 

amplamente recuperado da influência televisiva, surgiu, nos anos 80, uma tendência das 

emissoras a procurar públicos específicos, segmentando a sua programação. Iniciativas 

dessa natureza não se constituíam em uma novidade, pois, como já foi abordado, as 

Emissoras Unidas, de Paulo Machado de Carvalho, já haviam especializado suas 

programações na década de 40, quando surgiu a Panamericana. Voltada para as 

coberturas esportivas, a rádio recebeu a alcunha de “Emissora dos esportes” e 

revolucionou o rádio esportivo. 

 

 O Brasil passava por uma fase de flexibilização do regime militar, o que afetou a 

postura dos meios de comunicação. Embora medidas autoritárias e a censura ainda 

estivessem presentes, como durante a campanha das Diretas Já, os veículos e os 

profissionais já não se conformavam com a situação e algumas emissoras adotaram uma 

posição de enfrentamento com o governo. O panorama de mudanças políticas, dessa 

forma, contribuiu para o aumento da importância do rádio informativo. 

 

No início da década de 80, o cenário da radiodifusão sofreu uma profunda 

modificação com a implantação da tecnologia de transmissão por satélite, que permitiu 

a formação de redes nacionais de emissoras. A pioneira no uso de satélite foi a 

Bandeirantes AM, de São Paulo, em 1982
36

. A formação de um sistema de 

comunicações por satélite  acontece quando o Brasil passou a contar com dois satélites 

próprios, o Brasilsat A1 e o Brasilsat A2. Em 1989, a Embratel disponibilizou o serviço 

Radiosat, que proporcionou a transmissão por satélite em estéreo e com qualidade. No 

mesmo ano, a Rede Bandeirantes de Rádio e a Radiobrás passaram a dispor de um canal 
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próprio de operações. A nova tecnologia veio para acrescentar qualidade e agilidade na 

conformação de redes pelo país, tendência seguida ao longo dos anos 1990 por diversas 

emissoras. 

 

Com a possibilidade de exploração do dinamismo do rádio e da conformação de 

cadeias radiofônicas, a notícia passou a ter  papel preponderante nas rádios AM que, 

durante os anos seguintes, chegaram a explorar o formato all news e adotaram por fim a 

forma de notícias seguidas de comentários e debates, o talk and news
37

. A primeira 

emissora a aventurar-se no formato all news foi a Rádio Jornal do Brasil, enquanto a 

Rádio Gaúcha, então sob o comando de Flávio Alcaraz Gomes, adotou o modelo talk 

and news. Aproveitando-se da derrocada do grupo Caldas Júnior, a emissora 

reposicionou-se no mercado e consolidou-se em 1986, quando a empresa formou uma 

equipe qualificada de profissionais para a cobertura da Copa do Mundo do México, 

alcançando a liderança de audiência durante o evento em que a Argentina sagrou-se 

campeã. 

 

 A década de 80 foi palco ainda do reagrupamento das emissoras educativas em 

torno do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa e presenciou a influência dos 

partidos políticos na radiodifusão. Ainda nessa época, proliferaram-se as rádios de 

cunho religioso que, durante os anos seguintes, aumentariam seu arsenal de prefixos. 

Surgiram as rádios comunitárias que, depois do confronto com as emissoras comerciais, 

foram autorizadas pelo governo em 1998. Inicialmente surgidas como experiências de 

comunicação, essas emissoras tomariam posicionamentos políticos nos anos posteriores. 

 

                                                                                                                                                                          
36

 Segundo Ferraretto (2001), a emissora passou a gerar o jornal Primeira Hora, usando o tempo ocioso do 

subcanal alugado no Intelsat 4 pela Rede bandeirantes de Televisão. 
37

 Comum em muitas rádios norte-americanas, o sistema all news transmite notícias 24 horas por dia, 

enquanto o talk and news enfoca a informação mesclada aos comentários de locutores e outros 

participantes.  



 

 

45 
 

 

CAP. III – RÁDIO ESPORTIVO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

3.1 Origens da radiodifusão gaúcha 

 

 A expansão da radiodifusão em território gaúcho aconteceu de maneira 

semelhante à do centro do país. Como no Rio de Janeiro, iniciou servindo de 

passatempo às elites, interessando basicamente à parcela mais abastada da sociedade ou 

aos amadores entendidos em radiotelefonia. Quando surgiram as primeiras associações 

de radiodifusão, nos anos 20, a tendência preponderante direcionou a incipiente 

programação para fins culturais e recreativos. Espelhando suas correspondentes de 

outros estados, elas funcionavam como agremiações que envolviam o pagamento de 

mensalidades pelos sócios.  

 

Da primeira metade dos anos 20 até meados da década seguinte, uns poucos 

integrantes da burocracia oficial e da burguesia comercial e industrial do Rio 

grande do Sul despertam para as possibilidades da radiodifusão sonora, 

encarada com um misto de curiosidade e de idealismo elitista. 
(FERRARETTO, 2002:17) 

 

 Deve-se salientar que, no momento em que o rádio surgiu no estado, havia a 

prevalência da doutrina positivista, que abarcava toda a sociedade no seu ideário de 

progresso e modernidade. Como o rádio encarnava o que havia de mais avançado na 

tecnologia das comunicações, era natural que o seu aparecimento provocasse 

entusiasmo, pois tornava possível a comunicação entre uma capital que desejava afastar-

se do provincianismo e outros centros do país e do exterior. Nesse contexto foi que o 

jornal Correio do Povo  importou, em 1924, um aparelho receptor que seria usado para 

transmitir notícias e entretenimento.  

 

A preferência pela finalidade cultural e educativa deve-se à influência que 

exerciam emissoras como a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e a postura apregoada 

por seu fundador, Roquette Pinto, embora, devido à proximidade geográfica, as rádios 

argentinas e uruguaias fossem presença constante nos primeiros aparelhos receptores 

chegados ao Rio Grande do Sul. 
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3.1.2 Os amadores 

 

 Os responsáveis pela evolução imediata do rádio gaúcho foram os amadores. 

Segundo Ferraretto (2002), em meados de 1920, existiam em Porto Alegre cerca de 

trezentos desses aficionados que, para realizar seus experimentos, precisavam requerer 

licenças e pagar taxas ao governo federal, além de realizarem exame de aptidão junto à 

Repartição Geral de Telégrafos. Em um primeiro momento, estações experimentais 

foram instaladas, dirigindo-se basicamente a seus sócios e atendendo à curiosidade da 

elite. Posteriormente, a programação começou a se estruturar e as emissões tornaram-se 

mais regulares. Com a permissão da inclusão de anúncios publicitários em 1932, o 

veículo despertou para a possibilidade de obter lucro e alcançou a profissionalização. 

Para angariar patrocínios, o rádio devia dirigir-se às massas, utilizando-se de programas 

com temas populares, conformando assim o contexto pertinente para o início das 

transmissões esportivas. 

  

3.1.3 Rádio Sociedade Rio-Grandense 

 

 A primeira emissora gaúcha foi a Rádio Sociedade Rio-Grandense, fundada em 

sete de setembro de 1924. Já nesse rascunho de programação, fez-se presente a 

divulgação dos resultados das partidas de futebol, através da voz do primeiro speaker 

gaúcho, o poeta Eduardo Guimarães, seguindo-se a execução de música erudita e 

popular. Edison Ganzo foi o idealizador da rádio e, junto de Evaristo Bicca, trouxe de 

Buenos Aires um transmissor que permitiu formar a associação, cujo primeiro 

presidente foi o coronel Juan Ganzo
38

. Entre os sócios fundadores da RSR, como era 

chamada a emissora, encontravam-se personalidades vinculadas ao Partido Republicano 

Rio-Grandense, o que provocou a ligação da rádio com os propósitos políticos 

defendidos por ele, inclusive com a divulgação de textos publicados pelo jornal do 

partido, A federação. Embora a trajetória da rádio tenha sido curta, encerrando suas 

emissões provavelmente no fim de 1924, coube a ela iniciar na capital gaúcha as 

experiências realizadas em outros lugares do Brasil. 

 

 

                                                           
38

 Empresário espanhol que, além de dispor de bom trânsito político, caracterizou-se pelo 

empreendedorismo, tendo criado e presidido a Companhia Telefônica Rio-Grandense e, antes da criação 

da Rádio Sociedade Rio-Grandense, propôs um sistema de irradiações públicas a domicílio. 
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3.1.4 Sociedade Rádio Pelotense 

  

A prosperidade da cidade de Pelotas
39

 proporcionou as condições necessárias 

para o surgimento de uma associação dedicada à radiodifusão, a Sociedade Rádio 

Pelotense, fundada em 1925, com Augusto Simões Lopes como presidente honorário. A 

primeira transmissão ocorreu em 25 de agosto daquele ano, na voz de Alberto Gomes. A 

agremiação configurou-se como emissora apenas em 1928, após a instalação da sua 

sede no Clube Comercial
40

. A mais antiga rádio do estado em atividade atendia então 

pelo prefixo PQP e nos primeiros anos, conforme ressalta Ferraretto (2002), aceitava a 

participação de empresas não como forma de publicidade voltada para o lucro, mas sim 

enquanto saída para custear as transmissões. 

 

 A programação incluía boletins informativos e comerciais, além de música 

popular e erudita. Como as demais rádios da época, seu caráter era associativo e 

cultural, o que não a impediu de aceitar anúncios publicitários  logo nos primeiros anos 

de atuação. No final da década de 30, já sob o prefixo PRAD, a rádio deixou de se 

sustentar através de colaborações de sócios e passou a se estruturar como sociedade 

anônima. Sob comando Carlos Sica e Cyro de Oliveira, começou a buscar o lucro 

através da divulgação de anúncios, passando a atuar como empresa. Em 1967, o Grupo 

Minuano conquistou o controle acionário da Sociedade Anônima Rádio Pelotense, 

como havia passado a se chamar em 1938. 

 

3.1.5 Rádio Sociedade Gaúcha 

 

 Conforme ocorria no resto do país, os anos 30 foram o pano de fundo para a 

transição entre o amadorismo e a vocação comercial do rádio no Rio Grande do Sul. 

Nessa época, a radiodifusão revelou-se ainda como forte instrumento político capaz de 

mobilizar a sociedade. 

 

 A partir de janeiro de 1927, um grupo de amadores do rádio de Porto Alegre 

mobilizou-se para dotar a capital de uma estação transmissora, já que a Rádio Sociedade 

                                                           
39

 Tal situação deve-se principalmente ao sucesso angariado pela indústria de charqueadas no século XIX. 

Ainda nas primeiras décadas do século XX, a cidade era a Segunda do estado em importância econômica 

e cultural, freqüentemente recebendo espetáculos internacionais, que se apresentavam no Teatro Sete de 

Abril e, posteriormente, também no teatro Guarani. 
40

 A emissora passou a se chamar Sociedade de Rádio Pelotense.  
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Rio-Grandense não mais existia desde 1924. Poucos meses depois, começaram as 

transmissões experimentais
41

 da Rádio Sociedade Gaúcha, instalada no último andar do 

Grande Hotel, no centro da cidade.  A inauguração oficial da emissora aconteceu em 19 

de novembro de 1927, quando o seu presidente Fernando Martins de Souza reforçou a 

vocação cultural e educativa da RSG.  

 

Apesar de sua programação inicial atender especialmente ao conteúdo educativo, 

algum entretenimento e informação já se fazia presente, além da transmissão de 

concertos diretamente do Teatro São Pedro e do auditório Araújo Vianna. O grande 

diferencial da rádio em relação a sua predecessora na radiodifusão porto-alegrense 

encontrava-se na regularidade de suas irradiações. Em 1928, a emissora aumentou sua 

potência, atingindo 500W e recebendo o prefixo PQG da Repartição dos Correios e 

Telégrafos. Posteriormente, no início do anos 30, a RSG mudou-se para o Bairro 

Moinhos de Vento, onde, em 1932, inaugurou uma torre de 50 metros para alçar sua 

antena, já sob o novo prefixo PRAG. 

 

No início da década de 30, a possibilidade de atuação política do rádio passou a 

ser reconhecida, bem como sua força em mobilizar a sociedade em torno de uma visão 

ideológica. Confrontos pelo poder percorreram os quatro cantos do país e atestaram a 

capacidade de alcance do veículo e das emissoras. A Rádio Sociedade Gaúcha atuou 

fortemente no âmbito político durante a Revoluções de 1930, quando serviu de 

sustentáculo para divulgação da campanha da Aliança Liberal, como contraponto à 

defesa que a Rádio Educadora Paulista fazia do candidato governista Júlio Prestes. A 

campanha da RSG, que inclusive foi impedida de transmitir, continuou até a deposição 

do Washington Luís e a subseqüente tomada de poder por Getúlio Vargas, em 

novembro daquele ano. Em 1932, quando do levante paulista, a emissora foi tornada 

Rádio Oficial pelo interventor gaúcho, general José Antônio Flores da Cunha, tendo sua 

programação alterada. Como já foi abordado, a Rádio Record, de São Paulo, também 

teve papel destacado na atuação política  durante a Revolução Constitucionalista de 

1932.  

 

 

                                                           
41

 Segundo Ferraretto (2002), as primeiras palavras teriam sido “Transmite Rádio Sociedade Gaúcha. 

Quem estiver  ouvindo esta irradiação, por obséquio, envie uma carta para o Grande Hotel, na Rua dos 
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3.1.6 Rádio Difusora Porto-Alegrense 

 

Em 1934, surgiu a Rádio Difusora Porto-Alegrense. A iniciativa foi do 

comerciante Arthur Pizzoli que, ao ver negado um pedido seu para veicular anúncios 

publicitários na Gaúcha, decidiu montar sua própria emissora. Percebe-se nitidamente o 

confronto de ideologias que começou a fomentar o rádio comercial, como salienta 

Ferraretto (2002): 

 

Neste episódio, em que se confrontam duas idéias a respeito da radiodifusão 

– o idealismo de elite da diretoria da Gaúcha e o interesse comercial de 

Arthur Pizzoli –, começam a nascer a primeira empresa de radiodifusão  

sonora do Rio Grande do Sul e, com ela, a concorrência. (FERRARETTO, 

2002:101) 

 

 

Surgiu assim a primeira emissora voltada para o lucro no Rio Grande do Sul. 

Desde o início de suas transmissões, a Difusora inovou ao ceder espaço considerável à 

publicidade e por manter uma programação mais voltada para o âmbito popular. 

Aproveitando-se do Decreto nº 21.111, que permitiu a divulgação de anúncios, a rádio 

nasceu voltada para o lucro e atuando como empresa. A inauguração oficial da emissora 

ocorreu em 27 de outubro de 1934, com estação de 500W e o prefixo PRF-9. 

 

 A Difusora procurou, desde seu início, manter-se mais tempo no ar  e fixar 

horários para os programas. Obtendo sucesso e conquistando um público amplo, a 

emissora concedeu mais espaço ao noticiário esportivo, transmitindo um boletim de 

quinze minutos nas noites de sábado e outro de mesma duração nas manhãs de 

domingo, dia em que divulgava os resultados esportivos parciais durante a tarde. 

 

                                                                                                                                                                          

Andradas, em Porto Alegre”, proferidas por Bolivar Carneiro da Fontoura, que mais tarde adotaria o 

pseudônimo de Duque de Antena. 
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3.1.7 Rádio Sociedade Farroupilha 

 

A inauguração da Rádio Sociedade Farroupilha, em 1935, contou com a 

presença da cantora Carmen Miranda e gerou grande expectativa na sociedade porto-

alegrense, pois a emissora vinha sendo anunciada como “a mais potente do país”. 

Dispondo de um transmissor de 25KW e de antenas instaladas em torres de 100 metros, 

a Farroupilha foi inaugurada em 24 de julho daquele ano, sob o prefixo PRH-2, com 

Arildo Príncipe abrindo as irradiações. A emissora pertencia à família de José Antônio 

Flores da Cunha, então proprietária da Empresa Jornalística Rio-Grandense
42

. 

 

Visando manter maior contato com seus ouvintes, a emissora instalou alto-

falantes no prédio da Empresa Jornalística Rio-Grandense. Os equipamentos tinham a 

função de alertar a população acerca do acontecimento de notícias importantes. Foi 

através desse sistema que muitos torcedores acompanharam os jogos da Seleção Gaúcha 

no Campeonato Brasileiro de Futebol, realizado em março de 1935. Segundo Ferraretto 

(2002), no confronto entre gaúchos e mineiros, a Rádio Difusora Porto-Alegrense e a 

Rádio Farroupilha, já concorrentes, entraram em acordo para a irradiação da partida, 

que ocorreria pelos alto-falantes. Embora a tentativa tenha existido, não se pode afirmar 

que realmente aconteceu a transmissão integral do confronto:    

  

Os indícios existentes, no entanto, não permitem afirmar que houve, 

realmente, uma transmissão, lance a lance, do jogo no qual os gaúchos 

derrotaram os mineiros por 5 a 0. Na edição seguinte do Jornal da Manhã, 

aparece uma referência  à montagem de um “serviço de informações” pela 

Rádio Difusora Porto-Alegrense, que reuniu uma multidão em frente à 

redação. Os alto-falantes, no entanto, não funcionaram e um receptor Philco 

foi cedido, às pressas, pela Casa Coates. (FERRARETTO, 2002:126) 

 

A Farroupilha marcou o início de uma nova era do rádio gaúcho. Desde sua 

inauguração, investiu fortemente em tecnologia e, mesmo não permanecendo muito 

tempo no ar, privilegiou as irradiações ao vivo. Além disso, obteve do governo federal 

um canal exclusivo internacional e buscou apoio comercial através da publicidade.  

 

 Com a Farroupilha a profissionalização do rádio começou a se desenvolver de 

maneira significativa. Apostando em uma programação artística, grandes nomes do 

                                                           
42

 No começo da década de 30, os Flores da Cunha haviam comprado de Fernando Caldas a Empresa 

Jornalística Rio-Grandense, responsável pela publicação dos diários Jornal da Manhã e Jornal da Noite. 
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rádio nacional foram trazidos à Porto Alegre. Embora fosse baseada nas atrações 

musicais, a emissora dispunha de programas noticiosos, onde passaram a ser incluídas 

informações esportivas. O radioteatro também ganhou impulso, com as interpretações 

de Pery e Estelita
43

. A Farroupilha também teve destaque durante a enchente acontecida 

na capital em 1941, ocasião em que prestou serviços de utilidade pública e inclusive 

alojou desabrigados em suas instalações. Quando do rompimento entre Flores da Cunha 

e Getúlio Vargas e a posterior deflagração do Estado Novo, a emissora serviu como 

uma espécie de quartel general da oposição ao governo federal.  

 

3.2 O rádio comercial lança as bases para a exploração do futebol 

 

Devido aos problemas financeiros provocados por sua posição política, a 

Farroupilha foi vendida em 1943 aos Diários e Emissoras Associados, de Assis 

Chateaubriand, o que acarretou em melhorias na programação.  Obtendo sucesso com a 

recém adquirida rádio, o conglomerado de Chateaubriand comprou também a Difusora, 

em 1944
44

. O poderio dos Diários e Emissoras Associados possibilitou que nomes 

famosos do rádio chegassem ao microfone da Farroupilha, além de ter impulsionado o 

rádio gaúcho para o âmbito da indústria cultural, preparando-o para os anos do seu 

apogeu. 

 

O respaldo financeiro e logístico alçou a Farroupilha e a Difusora para a 

liderança na audiência, enquanto a Gaúcha, ainda ligada à vocação associativa e voltada 

para a transmissão de educação, encontrava dificuldades para se adaptar aos novos 

tempos. A situação da emissora, no entanto, alterou-se quando Breno Caldas
45

 assumiu 

o seu controle, em 1937. Com um novo direcionamento, a Gaúcha trouxe à Porto Alegre 

um dos maiores nomes do rádio, Oduvaldo Cozzi, então locutor esportivo e diretor 

artístico da Rádio Nacional, do Rio de janeiro. Conhecido como “O narrador lírico”, 

devido a sua maneira pausada de narrar, Cozzi foi o responsável por revolucionar as 

transmissões esportivas. 

 

                                                                                                                                                                          

Em 1935, Luiz Guerra Flores da Cunha assumiu a direção-geral da empresa, que passou a ser um dos 

sustentáculos públicos do então governador Flores da Cunha.  
43

 A dupla de atores inicialmente apresentava-se também na Difusora, mas em 1936 a Farroupilha 

contratou-os com exclusividade. Na emissora, eles passaram a apresentar o Teatro Farroupilha. 
44

 Em 1959, a emissora seria vendida à Ordem dos Capuchinhos. 
45

 Então diretor do jornal Correio do Povo. 
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Até então, as transmissões de jogos  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. (FERRARETTO apud 

VAMPRÉ, 2002:155)  

  

 Entretanto, pouco tempo depois o controle da emissora foi passado ao 

comerciante Arthur Pizzoli. Após vender a Difusora para os Diários Associados, ele 

concentrou todos os seus esforços em recolocar a Gaúcha no mercado da radiodifusão. 

Para fazer frente à Farroupilha, a emissora passou a dar ênfase na cobertura esportiva, 

então ausente da programação da rádio de Chateaubriand. Surgiram, ainda nos anos 40, 

os programas humorísticos e de auditório, como Um Serão na Dona Generosa, de Erico 

Cramer
46

 e o programa de calouros Hora do Bicho, de Antonio Amabile, mais 

conhecido como “Piratini”.  

 

Com o surgimento dos conglomerados de comunicação e a chegada do país das 

agências de publicidade, o rádio direcionou-se definitivamente para o aspecto comercial 

e preparou-se para o seu apogeu no estado, que aconteceria ao longo do anos 50. 

Voltado ao entretenimento e à comunicação com o grande público, o rádio inseriu-se 

gradativamente na esfera da indústria cultural. O jornalismo, no entanto, era pouco 

explorado e apenas com o advento da televisão se tornaria um dos destaques do rádio. 

As coberturas esportivas evoluíram timidamente nessa época em que o rádio era 

espetáculo. Apesar de alguns eventos terem entrado para a história do rádio esportivo 

nos anos 30 e 40, apenas depois da década de 50, com a chegada da difusão da imagem, 

as emissoras descobriram as possibilidades de exploração das transmissões de futebol e 

o alcance de público que poderiam obter se aliadas ao esporte mais popular do Brasil. 

 

3.3 O rádio esportivo gaúcho: do pioneirismo à maturidade 

 

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

através de boletins sumários e de algumas tentativas de irradiação diretamente do 

estádio. Embora fosse comum a divulgação dos resultados das partidas nos domingos, 

quando as informações chegavam via telefone ou telegrama, esse arremedo de cobertura 

não se estendia além disso.  
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O futebol demorou a receber maior atenção das emissoras. As iniciativas para 

reverter esse quadro não passavam de tentativas pontuais, como é o caso da primeira 

transmissão direto do Estádio da Baixada, quando a Rádio Sociedade Gaúcha irradiou 

integralmente o confronto entre Grêmio Football Porto-Alegrense e Seleção do Paraná, 

com vitória dos gaúchos por  3 a 1, no dia 19 de novembro de 1931. A narração de 

Ernani Ruschel entrou para a história como a primeira do gênero no estado, embora o 

locutor não apresentasse grande familiaridade com o esporte, como ressalta Ferraretto 

(2002): 

 

Avesso ao futebol, o narrador improvisado conta com o auxílio do desportista 

Ary Lund, que vai “assoprando” os nomes dos players à medida que a partida 

se desenvolve. (FERRARETTO, 2002:220) 

 

Além de ser a primeira transmissão radiofônica de futebol, a iniciativa consistiu 

ainda na primeira transmissão externa do rádio gaúcho, destoando da programação 

corriqueira que privilegiava a presença de cantores e atrações no estúdio.  

 

Nessa época, a presença do futebol na emissora não passava de um boletim de 

quinze minutos de duração, levado ao ar nas noites de domingo, com informações sobre 

os resultados dos jogos. Deve-se mencionar, no entanto, que a defasagem de 

transmissões futebolísticas no Rio Grande do Sul foi diminuta se considerarmos que a 

primeira partida irradiada aconteceu em 19 de julho de 1931, quando Nicolau Tuma 

transmitiu o confronto entre os selecionados de São Paulo e do Paraná pelo microfone 

da Rádio Educadora Paulista. 

 

O caráter instável das transmissões esportivas foi amenizado quando Oduvaldo 

Cozzi, conhecido locutor do centro do país, foi contratado por Breno Caldas, um dos 

diretores da Gaúcha, no fim da década de 30. Cozzi modificou radicalmente a maneira 

de transmitir futebol pelo rádio, narrando a totalidade dos lances do jogo e introduzindo 

comentários no intervalo. No começo dos anos 40, com a Gaúcha já sob o comando de 

Arthur Pizzoli, a programação esportiva ganhou força para tentar enfrentar a supremacia 

da Rádio Farroupilha, que delegava pouca importância aos esportes, transmitindo 

apenas partidas específicas. 

 

Na Farroupilha e na Difusora, ambas de propriedade dos Diários e Emissoras 
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Associados, o responsável pelas transmissões nas décadas de 30 e 40 era Luiz 

Mendes
47

. Segundo Ferraretto (2002), boletins informativos de esporte já eram comum 

nas três emissoras e a Farroupilha transmitia o Atualidades do Esporte às 20h30, de 

segunda à sexta-feira, com duração de 15 minutos.  Com a profissionalização do futebol 

em terras gaúchas, ocorrida em 1939, as irradiações diretas do estádio ganharam 

impulso. Em 1944, o rádio esportivo gaúcho transcendeu pela primeira vez as fronteiras 

do estado, quando aconteceu a transmissão do jogo entre os selecionados do Rio Grande 

do Sul e de São Paulo. Farid Germano narrou a vitória dos paulistas pelo escore de 5 a 

4. 

 

Um dos pilares do radiojornalismo esportivo, a união das transmissões de 

futebol com os anunciantes publicitários começou na Rádio Sociedade Gaúcha em 

meados dos anos 40, quando a Cervejaria Brahma comprou o espaço que a emissora 

dedicava aos esportes, proporcionando ao prefixo PRC-2 manter a regularidade das 

irradiações e obter a liderança de audiência: 

 

Onde tinha irradiação de esportes, a Brahma estava dando cobertura. E 

passou a Brahma a ser sinônimo de cerveja aqui no Rio Grande do Sul, por 

isto, pelo peso na programação da Gaúcha. No esporte, a Gaúcha era absoluta 

devido ao patrocínio exclusivo da Brahma. Entrou com muita força e nos deu 

capital para irradiarmos de onde fosse preciso. (FERRARETTO apud 

BRENO FUTURO, 2002:222)  

 

Devido a essa parceria, a Gaúcha pôde fazer outra cobertura pioneira do rádio 

esportivo gaúcho quando o locutor Cândido Norberto transmitiu, em 14 de maio de 

1949, a partida entre Nacional e Grêmio, direto do Estádio Centenário, de Montevidéu, 

vencida pelos gaúchos pelo placar de 3 a 1. Para realizar a primeira transmissão 

internacional de uma rádio gaúcha, o narrador fez a locução sozinho e, como acontecia 

então, sem a linha de retorno, ou seja, sem saber se sua voz estava sendo ou não 

irradiada. Esta transmissão pioneira do exterior contou ainda com a participação de uma 

repórter do Correio do Povo, Adair Fortes Borges, que fez um comentário no intervalo 

da partida. A cobertura obteve grande repercussão e, quando o clube gaúcho fez 

excursão pela América Central, o locutor voltou a ultrapassar fronteiras, dessa vez na 

Guatemala e em El Salvador. Embora não fosse seu grande objetivo ou vocação narrar 

futebol, Cândido Norberto afirma que os profissionais do rádio naquele tempo 
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precisavam ser extremamente versáteis, o que gerava situações curiosas, como ele narra 

em seu depoimento a DILLENBURG (1990). 

 

Não tem atividade de microfone que eu não tenha desenvolvido, e às vezes 

simultaneamente, concomitantemente. Que, convenhamos, não era fruto das 

qualidades pessoais minhas, mas das carências da época. Eu era capaz de, 

estou citando a primeira pessoa porque é o referencial mais forte, cometer o 

desatino desse tipo: sair do campo de futebol, onde eu transmitia uma partida, 

correndo para fazer o papel de Jesus Cristo. Vocês imaginem um locutor, e 

péssimo que era, que passou 90 minutos contando a história de 22 homens 

atrás de uma bola, com voz estridente, cantando gol, sair dali, pegar o seu 

carro e ir para um estúdio, onde momentos depois eu estaria iniciando, 

dizendo frases como estas: -- Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 

homens de boa vontade”.  (DILLENBURG, 1990: 195) 

 

As dificuldades para se transmitir futebol, no entanto, ainda eram grandes. 

Muitas vezes, devido à precariedade das linhas de transmissão, o áudio não chegava e a 

cobertura era feita inutilmente. Quando não era possível ao locutor transmitir a partida 

direto do estádio, ele utilizava-se de um recurso chamado dublagem, que consistia na 

locução da partida através da audição de uma outra emissora. Essa prática foi 

amplamente utilizada no rádio esportivo gaúcho, principalmente quando as emissoras 

passaram a transmitir os jogos mais freqüentemente e a disputa pela audiências tornou-

se acirrada, a partir de 1950. 

 

 No início dos anos 50, o rádio esportivo começou a evoluir significativamente. 

Na Rádio Gaúcha surgiram nomes como Jorge Alberto Mendes Ribeiro, que começou 

fazendo locução de comerciais e tornou-se primeiro locutor da emissora, e Guilherme 

Sibemberg, também responsável pela transmissão dos jogos, além do pioneiro Cândido 

Norberto. Segundo Périco (1999), a Gaúcha inovou para alcançar a liderança: 

 

A Gaúcha decidiu utilizar o sistema de transmissões 

em diagonal, que já era usado pela Rádio Nacional. 

Dessa forma, Cândido Norberto e Guilherme 

Sibemberg transmitiam o jogo, com cada um 

cuidando metade do gramado. A Rádio Difusora 

respondeu introduzindo três narradores, sendo que 

dois deles na linha de fundo, possibilitando dessa 

forma, um ganho significativo da transmissão de 

escanteios e jogadas de área. (PERICO, 1999: 48) 

 

A partir dos anos 50, o rádio gaúcho passou a acompanhar de perto todas as 

copas do mundo, além do Pan-Americano de 1956, quando Farroupilha, Difusora e 

Gaúcha transmitiram a conquista da medalha de ouro no futebol, conquistada pela 
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Seleção Gaúcha, que, composta basicamente de jogadores do Internacional, representou 

o Brasil. 

 

3.4 A emissora que nasceu líder: Rádio Guaíba 

  

O surgimento da Rádio Guaíba, em 1957, inaugurou uma nova etapa do rádio no 

Rio Grande do Sul, especialmente das transmissões de futebol. De início, a emissora de 

Breno Caldas contratou Mendes Ribeiro para  comandar as jornadas esportivas, sendo 

ele o responsável pela formação de um embrião de equipe esportiva, no qual os 

profissionais desempenhavam diferentes funções. Coube a Mendes Ribeiro instituir a 

figura do repórter de campo, que deveria permanecer junto às goleiras para acompanhar 

de perto os lances mais agudos, de maneira muito semelhante à que os repórteres fazem 

hoje. Nessa época, surgiu na emissora um jovem repórter chamado Pedro Carneiro 

Pereira. Portanto, começou a aparecer um conceito de jornada esportiva, no qual o 

locutor abria a transmissão e anunciava o jogo, chamando os repórteres com 

informações sobre as equipes e os jogadores, e dispondo ainda de comentaristas e 

plantão esportivo.  

 

A definição do primeiro diretor da Guaíba, Arlindo Pasqualini, afirmando que a 

rádio “não terá o luxo das grandes montagens, mas, mesmo quando singela, jamais cairá 

na vulgaridade”, serviria também como linha editorial. Desde suas primeiras 

transmissões, a rádio impôs uma postura rígida, não aceitando comerciais gravados. Os 

anúncios eram lidos por seus próprios locutores. O ímpeto inicial da Guaíba 

imediatamente deflagrou a concorrência com a Rádio Gaúcha, fato que se tornaria 

histórico no estado. Compondo um grande conglomerado de comunicação e atenta a sua 

linha editorial e comercial, a emissora não tardou a alcançar a liderança, como ressalta 

Barcelos (2004): 

 

A independência financeira da rádio já era notada quando de sua abertura: a 

Guaíba já foi ao ar com todos os espaços de publicidade de sua programação 

comercializados. A rádio definiu também que não aceitaria de seus 

anunciante comerciais gravados, medida que desagradou profundamente as 

agências de publicidade da época e que só foi flexibilizada em 1994. A 

conquista do público do futebol se deu, como para os demais programas da 

rádio, quase que de imediato. A qualidade de som da Guaíba para as 

transmissões esportivas, aliada ao prestígio conferido à emissora pela 

proximidade com o Jornal Correio do Povo podem, sem dúvida, serem 

apontados como fato importante para a obtenção do primeiro lugar na 

audiência. (BARCELOS, 2004: 34) 
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Um ano após a sua inauguração, a Guaíba demonstrou força ao transmitir a Copa 

da Suécia, sendo a primeira emissora fora de Rio de Janeiro e São Paulo a aventurar-se 

na cobertura de um mundial. Para tanto, contou com o apoio de um forte patrocinador, a 

rede de postos de combustível Ipiranga, e com a audácia de Flávio Alcaraz Gomes, que 

viajou para a Suíça e, negociando junto à PPT (Postes Telegraphes et Tehelephones), 

providenciou a estrutura técnica necessária para transmitir as partidas, o que ocorreu 

através da voz de Mendes Ribeiro. Nessa copa a Gaúcha participou de uma rede 

comandada pela Rádio Nacional e, com o patrocínio da Brahma, irradiou as partidas do 

certame com o locutor Guilherme Sibemberg. Em 1959, Armindo Ranzolim iniciou sua 

carreira na Rádio Difusora, que havia modificado sua programação visando competir 

nas jornadas esportivas. Foi através de sua voz que, em 1962, a emissora transmitiu a 

partida decisiva do Mundial Interclubes, quando o Santos bateu o Milan, da Itália, no 

Maracanã. Em 1969, Ranzolim foi convidado para ser o segundo locutor da Guaíba, 

onde ficaria até 1984. 

 

3.5 Rivalidade no rádio esportivo do Rio Grande: Guaíba x Gaúcha  

 

Com a afirmação da Guaíba, a concorrência tornou-se acirrada, fato comprovado 

durante a cobertura da Copa do Chile, em 1962. As duas principais rádios do estado 

mandaram equipes para cobrir a campanha que culminou com o bicampeonato mundial 

para o Brasil. Para a Gaúcha, fizeram a cobertura os locutores Willie Gonzer e Antônio 

Carlos Rezende, além do comentarista Samuel Madureira Coelho, enquanto a Guaíba 

disponibilizou Mendes Ribeiro para narrar os jogos. Enviou ainda Pedro Carneiro 

Pereira, Lauro Quadros, Ataíde Ferreira, Adroaldo Streck e Amir Domingues. As 

partidas foram transmitidas, apesar das dificuldades. Em Santiago e Viña del Mar, as 

emissoras gaúchas e a Record, de São Paulo, não puderam irradiar, pois as linhas de 

transmissão já estavam ocupadas. Para contornar o percalço, utilizaram-se de um 

transmissor Single Side Band (SSB) que, devido ao grande alcance, permitiu que os 

torcedores gaúchos acompanhassem os jogos. Nessa copa, popularizam-se os 

gravadores portáteis chamados “Gheloso”, que permitiam aos repórteres acompanharem 

as partidas mais próximos ao campo de jogo, além de gravarem entrevistas, 
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introduzindo assim a figura do setorista
48

 e aproximando a realização das jornadas da 

forma como a conhecemos atualmente. 

 

 Em 1966, as estações gaúchas não puderam transmitir os jogos do estádio, pois a 

FIFA disponibilizou os direitos apenas para as dez primeiras emissoras do Brasil, o que 

excluiu a Guaíba e a Gaúcha. No entanto, a BBC, de Londres, montou uma sala com 

receptores de televisão para os narradores transmitirem os jogos no sistema conhecido 

como off tube. Essa estratégia foi utilizada apenas pela Guaíba, pois a Gaúcha preferiu 

aliar-se à Rádio Itatiaia, que possuía os direitos de transmissão. 

 

 A Copa do México, em 1970, foi importante não apenas pelo tricampeonato 

brasileiro, mas também porque foi o palco de um advento de fundamental importância 

para as coberturas radiofônicas. Esse evento proporcionou a primeira transmissão via 

Embratel. A equipe que a Guaíba enviou para o México era formada pelo locutor Pedro 

Carneiro Pereira e pelo repórter João Carlos Belmonte, além do comentarista Ruy 

Carlos Ostermann, que havia saído da Gaúcha naquele ano. A Gaúcha também esteve 

presente, transmitindo os jogos junto da Rádio Globo. 

 

 Um ano após o torneio mundial, a Rádio Gaúcha suspendeu suas transmissões de 

futebol e fechou seu departamento de esportes. Maurício Sirotsky Sobrinho acreditava 

que, devido ao fato de os campeonatos terem tornado-se nacionais, o aumento dos 

custos levaria ao abandono dos anunciantes, e as transmissões pelo rádio estariam 

condenadas
49

. Essa previsão não se confirmou, e já estava sendo desmentida pela rival 

Guaíba, que garantiu um sólido contrato com a empresa petrolífera Ipiranga. Estima-se 

que a empresa tenha contribuído com cerca de 600 mil cruzeiros para a rádio. A 

precipitação da Gaúcha fez com que os ouvintes migrassem em peso para a emissora de 

Breno Caldas, que durante um longo período seria a preferida do público.  

 

Se as coberturas esportivas não existiam, um programa que faria história no 

rádio surgiu na Gaúcha, em 1971. O Sala de Redação, criado por Cândido Norberto, 

apareceu como um programa de debates e entrevistas, realizado na redação do jornal 

Zero Hora, estendendo-se das 11h30 às 14h, sendo a última hora dedicada ao esporte. A 

iniciativa serviu de influência para os outros programas no formato mesa-redonda 
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criados depois do Sala nas rádios de todo o país. Mais tarde, corrigindo um erro de 

planejamento mas também devido ao sucesso do programa, a emissora retomou a 

cobertura do futebol. O retorno da Gaúcha às transmissões foi comandado por Celestino 

Valenzuela como Chefe de Esportes e teve uma equipe formada pelos locutores Samuel 

Souza Santos, Luis Carlos Prates e Carlos Moacir, além dos repórteres Cláudio Britto, 

Valtair dos Santos e Ramiro Morais. O início da década de 1970 ficou marcado ainda 

pela tragédia envolvendo o locutor Pedro Carneiro Pereira, um dos maiores nomes do 

rádio na época. Pereira morreu em um acidente automobilístico, no autódromo de 

Tarumã, em 1973, e foi substituído por Armindo Antônio Ranzolim na Chefia de 

Esportes da Guaíba. 

 

Na Copa de 1974, pela primeira vez as emissoras dispunham de um canal direto 

de transmissão, disponível durante todo o dia, o que permitiu aos profissionais na 

Alemanha fornecerem boletins sobre o torneio, que eram inseridos na programação das 

emissoras. A equipe da Guaíba contou com a locução de Ranzolim, enquanto a Gaúcha 

mobilizou Willie Gonzer, Ibsen Pinheiro e Valdomiro Moraes. Decidida a combater a 

supremacia da Guaíba, em 1978 a Gaúcha contratou Ruy Carlos Ostermann, 

encarregando-o de estruturar a equipe de esportes. Ostermann aumentou 

substancialmente os salários dos profissionais e passou a concentrar esforços na 

qualificação do trabalho de retaguarda, implementando uma cobertura mais efetiva dos 

clubes da capital. No entanto, as melhorias implantadas por Ostermann e a instalação de 

um transmissor de 100 Kw de potência, que permitiu um alcance muito maior do que o 

anterior, não ameaçaram a liderança alcançada pela Guaíba. Na Copa de 1978, na 

Argentina, a utilização do off tube foi amplamente utilizada, bem como a exploração do 

canal direto de transmissão, mais estável e com custos menores do que as habituais 

linhas telefônicas. 

 

3.6 Derrocada da Caldas Júnior: a Gaúcha rouba a cena 

 

O início dos anos 1980 marcou uma mudança radical no quadro da radiodifusão 

gaúcha. A Empresa Jornalística Caldas Júnior começou a passar por dificuldades 

decorrentes de um oneroso investimento para lançar a TV Guaíba. Auxiliaram para a 

ruína da empresa foram também o alto investimento em dólares sucedido por uma 
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desvalorização da moeda e a centralização das ações administrativas. Um verdadeiro 

êxodo de profissionais aconteceu na emissora depois da Copa do Mundo de 1982, 

realizada na Espanha. Nomes como Armindo Antônio Ranzolim, Lauro Quadros, João 

Carlos Belmonte e Antônio Augusto foram para a Gaúcha, já bem estruturada e 

competindo fortemente pela audiência. Milton Jung e Élio Fagundes permaneceram na 

Guaíba.  

 

Em 1984, surgiu um projeto independente de radiodifusão no estado, a Rádio 

Sucesso, que propunha privilegiar o jornalismo e as coberturas esportivas. Dessa nova 

emissora faziam parte nomes como Cláudio Cabral, Pedro Ernesto Denardin, Paulo 

Mesquita, João Garcia e Wianey Carlet, profissionais descontentes com as emissoras em 

que atuavam. A proposta era promissora, mas a falta de experiência administrativa do 

grupo fez com que a rádio permanecesse apenas durante um ano no ar. Segundo Cláudio 

Cabral
50

, a baixa potência da rádio e os altos custos das coberturas agravaram as 

dificuldades, levando os profissionais a desistirem do projeto. 

 

Com a derrocada da Caldas Júnior, a Gaúcha firmou-se na liderança de 

audiência na década de 80, contratando os melhores profissionais e sendo a preferida 

dos ouvintes na cobertura de futebol. Já sob o controle de Renato Ribeiro, empresário 

ligado ao agronegócio que havia adquirido também a TV Guaíba e o jornal Correio do 

Povo, a Rádio Guaíba começou a sofrer uma remodelação. Ainda contando com um 

significativo público, fiel à emissora desde seus áureos tempos, a emissora tirou da rival 

o locutor Haroldo de Souza, em 1992. Souza transmitia jogos pela gaúcha desde 1973, 

quando foi contratado junto à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Conhecido pelo seu estilo 

vibrante, que utiliza tanto  aspectos da escola denotativa quanto da corrente conotativa, 

o locutor ajudou a redefinir aquilo que ficou conhecido como “estilo Guaíba” no 

decorrer da década de 1990 e início dos anos 2000. O plantão Antônio Augusto 

acompanhou Haroldo de Souza e foi para a Guaíba. 

 

A Gaúcha, por sua vez, contratou o narrador Marco Antônio Pereira e o plantão 

Cléber Grabauska, que começavam a se destacar na Guaíba. A emissora contou ainda 

com o retorno de Wianey Carlet, que chefiou o departamento de esportes da emissora de 

Renato Ribeiro até 1994. Para substituir Carlet, a Guaíba contratou Paulo Sérgio Pinto. 
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No final de 1995, um dos maiores nomes do rádio esportivo gaúcho, Armindo 

Ranzolim, deixou de narrar jogos e dedicou-se à Direção Geral da Rádio Gaúcha, 

função que ocupa até hoje. Pedro Ernesto Denardin assumiu o seu lugar como principal 

locutor da emissora. Em meados dos anos 1990, as emissoras gaúchas passaram a contar 

com um poderoso aliado – o satélite. A partir de 1996, a Rádio Guaíba passou a 

transmitir por satélite e compôs o Sistema GuaíbaSat, sendo seguida pela Gaúcha anos 

mais tarde.   

 

3.7 Pampa: uma nova proposta para o futebol no rádio 

 

A partir de 1999, a Radio Pampa decidiu-se por uma proposta inédita para a 

cobertura radiofônica de futebol no estado. Com a estrutura montada por Roberto 

Brauner, a emissora pretendia uma programação unicamente esportiva em tempo 

integral, 24 horas por dia. 

 

A programação inicial dividia-se entre jornalismo e esporte, seis meses 

depois optou por direcionar a programação somente para o esporte, pois não 

havia na época, e até hoje não há, nenhuma emissora no Brasil que faça 

somente transmissões esportivas. (DALPIAZ, 2002: 166) 
 

 Outra proposta da Pampa foi ceder maior espaço à interatividade, colocando o 

ouvinte mais tempo no ar para dar opinião sobre futebol. Segundo Brauner (DALPIAZ, 

2002: 166) a emissora buscava competir com a Guaíba e a Bandeirantes, especialmente 

nos horários em que a audiência não era satisfatória e que os índices podiam ser 

explorados. Quando Rogério Mendelski teve atritos na Gaúcha e foi contratado, no 

início de 2003, a programação esportiva teve seu espaço reduzido. Quando saiu da 

emissora do grupo RBS, o polêmico e popular comunicador levou consigo grande parte 

do seu público. Política e economia ganharam ênfase, mas o futebol continua presente 

através das jornadas da dupla Gre-Nal e de programas informativos. 
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CAP. IV –  BAND: OUTRA OPÇÃO PARA O FUTEBOL NO RÁDIO GAÚCHO 

 

 

4.1 – A Bandeirantes paulista: tradição no rádio esportivo brasileiro 

 

 “Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar a Rádio Bandeirantes, a nova e 

esperada emissora de São Paulo”. Com essa proclamação, o locutor Joaquim Carlos 

Nobre iniciou as transmissões da emissora paulista, no dia 6 de maio de 1937, sob a 

denominação de Sociedade Bandeirante de Rádio Difusão e com o prefixo PRH – 9. O 

primeiro presidente da rádio foi José Pires Ribeiro Dias e, além de Joaquim Carlos 

Nobre, em sua primeira equipe estavam locutores como Mário de Carvalho Araújo e 

Plínio Freire Campello. 

 

 A programação inicial da emissora não diferia daquela presente no rádio 

brasileiro durante as décadas de 20 e 30. Procurando atender aos anseios culturais das 

elites, era normal a presença de música erudita e de personalidades da alta sociedade 

paulista. A partir de 1940, no entanto, a Bandeirantes procurou popularizar a sua 

programação, passando a transmitir radionovelas onde já se destacavam nomes como 

Mário Lago e Dias Gomes. Os números musicais também começaram a atender uma 

linha mais popular, com a apresentação de cantores como Francisco Alves, “O rei da 

voz”, e o conjunto “Titulares do ritmo”. 

 

 Em meados da década de 40, a rádio passou a incorporar as Emissoras Unidas, 

de Paulo Machado de Carvalho. Ao lado de Record, Panamericana, Excelsior e São 

Paulo, a Bandeirantes foi inserida numa proposta de segmentação, onde  a 

Panamericana, a “Emissora dos esportes”, era veículo responsável pelas coberturas 

esportivas e, principalmente, pelas transmissões de futebol.  

 

Em 1947, a Bandeirantes passou para o controle do político Adhemar Pereira de 

Barros, que colocou na direção da rádio Rebello Júnior, “O homem do gol 

inconfundível”. A experiência não durou muito tempo e em 1948 a Bandeirantes foi 

transferida para João Jorge Saad. Em 1950, a emissora foi a primeira do Brasil a 

transmitir ininterruptamente durante 24 horas e, em 1955, quando as estações 

apresentavam longos intervalos comerciais, foi estipulado que a rádio aglutinaria sua 
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publicidade em um espaço de três minutos, procurando agilizar a informação. A 

Bandeirantes passou então a dar maior enfoque ao jornalismo, tendência que atingiu o 

ápice nos anos 60, através de programas como “Titulares da Notícia” e “Primeira Hora”, 

ambos sob responsabilidade de Alexandre Kadunc. Os programas e transmissões de 

futebol tornaram-se mais comuns na Bandeirantes a partir da segunda metade dos anos 

quarenta, quando a rádio deixou as Emissoras Unidas e, conseqüentemente, a proposta 

de segmentação que cerceava tais possibilidades. Os primeiros nomes a obterem 

destaque no esporte da Bandeirantes foram Ary Silva, Mário Moraes, Dárcio Ferreira e 

Paulo Planet Buarque. 

 

A Bandeirantes cresceu estruturalmente e, em 1965, deixou as antigas 

instalações da Rua Paula Souza para se transferir para o Edifício Radiantes, no bairro 

paulista do Morumbi, local que foi construído especialmente para abrigar a emissora, 

dispondo de infra-estrutura adequada para a radiodifusão. Com o avanço tecnológico, a 

programação sofreu modificações, privilegiando o jornalismo e a prestação de serviços, 

e dedicando maior espaço para as coberturas esportivas. 

 

4.1.1 Copa de 58: a Bandeirantes dá show de bola  

 

 A Bandeirantes era a grande concorrente da Panamericana durante o período de 

hegemonia da “Emissora dos esportes” e em 1958 queria ser mais do que coadjuvante 

na cobertura do certame, realizado na Suécia. Para tanto, contratou da rival dois dos 

maiores nomes do rádio esportivo, Pedro Luís e Mário Moraes. Além disso, foi formada 

uma grande rede de emissoras, a Cadeia Verde-amarela, que aglutinou rádios com 

interesse em transmitir os jogos da Copa do Mundo. A rede funcionou sem 

compromissos contratuais até 1966, quando o Grupo Bandeirantes de Rádio e TV 

passou a controlar a cadeia, que contava com cerca de 25 afiliadas
51

. O resultado dessa 

mobilização foi uma enorme audiência durante todo o evento, muito superior à de 

qualquer outra concorrente.  

 

 Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, a Bandeirantes não investiu apenas nos 

reforços para a equipe esportiva, onde mantinha duas equipes de profissionais 
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 A Cadeia Verde-amarela foi fundada com o intuito de divulgar o radiojornalismo esportivo da 

emissora, mas mesmo quando não havia contrato, entre 1958 e 1966, programas de jornalismo e 

variedades da Bandeirantes eram utilizados pelas retransmissoras. 
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respeitados e competentes, como Pedro Luís, Mário Moraes, Edson Leite, Mauro 

Pinheiro, Sílvio Luiz e Ethel Rodrigues, mas promoveu ainda uma inovação que 

mobilizou a torcida no Brasil. 

 

A Rádio Bandeirantes construiu um painel luminoso na Praça da Sé, ladeado 

por alto-falantes. Esse painel reproduzia um campo de futebol, com lâmpadas 

que cobriam toda a sua área, controladas segundo um sistema de 

interruptores. 

Os locutores que irradiariam os jogos receberam instruções para dar 

permanentemente a posição da bola no campo, no Chile. Em São Paulo, o 

operador acendia as lâmpadas de acordo com o movimento da bola. Esse 

arremedo de irradiação direta da imagem atraiu multidões de torcedores à 

Praça da Sé. (SOARES, 1994: 55) 
 

  

 Após a competição, a equipe se desintegrou, parte dela migrando para a Rádio 

Record ou  para a recém surgida TV Excelsior. 

 

4.1.2 – Bandeirantes e o pioneirismo nas transmissões por satélite 

 

 Ainda em 1950, quando a precariedade das linhas telefônicas era um forte 

impecilho para as transmissões em rede, a Bandeirantes havia formado a Cadeia Verde-

amarela, que uniu emissoras de diversos pontos do país. Quando o país passou a dispor 

de satélite, e rádio foi a pioneira no uso da nova tecnologia. 

 

Em setembro de  1990, a Bandeirantes deu mais um passo na busca dessa 

melhoria técnica: tornou-se a primeira emissora brasileira a transmitir 24 horas 

diariamente por um canal de satélite exclusivo, a exemplo de rádios de outros 

países, que já vêm operando no mesmo sistema há mais tempo. (SOARES, 

1994: 99) 

 

 A inovação proporcionou à Bandeirantes interligar suas emissoras e oferecer 

uma programação de interesse nacional, pois as rádios da rede tiveram acesso a todas as 

transmissões da emissora. A cobertura esportiva foi utilizada como aglutinadora das 

demais interessadas em compor a Rede Bandeirantes de Rádio. Conforme Soares 

(1994), no kit promocional do sistema, o noticiário esportivo era citado dez vezes em 27 

citações, ficando o restante a cargo dos noticiários nacional e internacional, economia e 

shows. A nova tecnologia permitiu a cobertura de vários eventos ao mesmo tempo, com 

a possibilidade de irradiar partidas realizadas em diversas praças. Em 1992, a 

Bandeirantes passou a oferecer também o Parque de Transmissão Estéreo Digital, que 

resultou em melhorias de potência e qualificação do som. 
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4.2 – A chegada da Bandeirantes no rádio gaúcho 

  

Embora a Rádio Bandeirantes fosse já conhecida no Brasil, especialmente em 

São Paulo, desde os anos 1940, sua chegada definitiva ao Rio Grande do Sul aconteceu 

apenas algumas décadas mais tarde. A sua trajetória no estado começou em fins de 

1970, quando a Rede Bandeirantes firmou parceria na área de TV com os freis 

capuchinhos, detentores da Rádio Difusora, fundada em 1934.  Em 1983, a Bandeirantes 

adquiriu integralmente a Difusora de Porto Alegre, o que incluía também as emissoras 

de rádio Dessa maneira, o grupo passou a contar com duas emissoras em FM e uma em 

AM, além de dispor de um canal de televisão.  

 

 A Difusora foi a primeira emissora a conceder mais espaço ao noticiário 

esportivo, ainda na década de 1930 e obteve destaque em transmissões esportivas 

quando Luiz Mendes era o responsável pelas locuções, nos anos 1940, época em que a 

rádio já pertencia aos Diários Associados, de Chateaubriand. No entanto, com a 

polarização crescente entre Guaíba e Gaúcha, as transmissões esportivas passaram a ter 

pouca repercussão. Enquanto isso, a Bandeirantes de São Paulo sempre se manteve 

como uma das principais emissoras do país, privilegiando o jornalismo e a cobertura de 

futebol, e obtendo uma das receitas publicitárias mais expressivas do rádio brasileiro. 

Após a compra da Difusora, a Bandeirantes não suportou a concorrência travada contra 

as duas principais rádio de Porto Alegre, Guaíba e Gaúcha, e encerrou suas transmissões 

esportivas em 1989. 

 

4.3 O Recomeço: inovações administrativas 

 

 A direção da Bandeirantes gaúcha decidiu retomar as transmissões esportivas em 

1994, portanto cinco anos após a suspensão. A iniciativa de reestruturar o departamento 

de esportes partiu dos diretores Jorge Seadi Júnior e Ubirajara Valdez. Para tanto, foram 

contratados profissionais experientes e qualificados de outras emissoras, como Cláudio 

Cabral, Paulo Mesquita, Mário Lima, Marco Antônio Pereira, João Garcia, Luís 

fernando Gross, Rafael Pereira dos Santos, Maurício Saraiva, Leonardo Meneghetti, 

Ribeiro Netto, Luís Henrique Benfica e Jorge Estrada. A equipe era formada ainda pelos 

plantões Paulo Pires e Denis Olinto e pelos produtores Rodrigo Koch e Eduardo 
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Gabardo. O elenco que retomaria a trajetória da emissora nos gramados estava pronto 

para a empreitada. 

 

 Logo no primeiro ano do seu retorno efetivo, em 1995, a equipe esportiva da 

Bandeirantes transmitiu o Campeonato Gaúcho e a Taça Libertadores da América, da 

qual o Grêmio participava. Para a Copa América, realizada em 1996 no Uruguai, a 

emissora teve que pagar pelos direitos de transmissão. Nessa competição, os direitos 

eram gratuitos apenas para as rádios que tivessem transmitido a Copa do Mundo de 

1994, nos Estados Unidos, o que não era o caso da Band, como é popularmente 

conhecida. Esse gasto inesperado acabou por lançar a emissora em uma grave crise 

financeira, impondo ainda mais dificuldades àquele já difícil recomeço. Remanescente 

desde a retomada das transmissões esportivas pela Bandeirantes, Cláudio Cabral
52

 relata 

as conseqüências da instável situação financeira vivida pela rádio na época. 

 

A rádio resolveu, a certa altura da sua vida, que precisava aumentar sua 

audiência, porque a audiência era muito baixa e, entre outras coisas que se 

achou que seria bom, foi montar uma equipe de esportes. Nós tivemos um 

azar porque no momento que implantamos a equipe houve logo em seguida 

uma Copa América, no Uruguai, e nós fomos obrigados a cobrir. Nós fomos, 

a cobertura foi feita e nós ainda não tínhamos o respaldo da publicidade, o 

que fez com que o projeto começasse deficitário. Isso prejudicou o 

andamento das coisas, tanto que depois de determinado tempo nós tivemos 

que assumir, através de uma espécie de cooperativa, que nunca chegou a se 

concretizar juridicamente mas funcionava como tal. 

 

 A inovação administrativa mostrou-se como a única possibilidade de impedir a 

suspensão das transmissões. Para evitar que o departamento de esportes fosse dissolvido 

novamente, os componentes propuseram um acordo à direção da emissora. Eles 

sugeriram que a Band terceirizasse a fatia de programação destinada aos esportes e 

formaram uma cooperativa que passou a coordenar as transmissões, alugando o espaço 

de veiculação da emissora. A equipe passou a ser presidida por Cláudio Cabral e Paulo 

Mesquita e não era mais empregada pela Bandeirantes. A experiência durou cerca de 

um ano, entre 1995 e 1996, e lucrou o bastante para saldar os salários dos profissionais, 

que, conforme Dalpiaz (2002: 162) giravam em torno de 18 mil reais. 

 

 Com as finanças estabilizadas, a cooperativa foi suspensa em 1999 e a 

Bandeirantes retomou o departamento de esportes.  No entanto, o elenco havia sofrido 

diversas alterações. Maurício Saraiva transferiu-se para a RBS TV e a Gaúcha repatriou 
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o narrador Marco Antônio Pereira. Segundo Dalpiaz (2002), tão logo o setor de esportes 

voltou a ser responsabilidade da emissora, houve uma nova experiência que tornou o 

departamento mais forte e rendeu um expressivo faturamento para a emissora. A partir 

de então, cada profissional constituiu uma empresa jurídica e passou a prestar serviços 

autônomos para a rádio. Os funcionários contratados pela emissora eram poucos. A 

inovação, diretamente relacionada ao conceito de relação de custos, acarretou um 

aumento de lucros para os componentes da equipe e consolidou o apoio dos 

patrocinadores e o aumento das cotas publicitárias. 

 

 Esse sistema de os profissionais serem contratados como empresa jurídica durou 

até maio 2004, quando a Bandeirantes firmou parceria com a Sidon, empresa de 

comunicação de Pedro Paulo Záchia e Luís Fernando Záchia, tradicionalmente ligados à 

Direção de Futebol do Inter. O departamento de esportes passou a ser terceirizado 

novamente. Os integrantes da equipe são funcionários da empresa da família Záchia que 

prestam serviços à Bandeirantes, utilizando a marca da emissora. Atualmente, esse é o 

sistema administrativo que mantém a relação da Bandeirantes com o seu departamento 

esportivo. A parceria decorre da intenção da Bandeirantes em centrar seus esforços no 

radiojornalismo. Como a manutenção de uma equipe de esportes é dispendiosa, o 

acordo apareceu como uma mudança necessária, levando para o rádio o que já fora 

aprovado na TV Bandeirantes, como afirma o Diretor de Jornalismo, Leonardo 

Meneghetti
53

.   

 

Buscamos o crescimento do departamento de esportes e queríamos concentrar 

nossas forças no jornalismo. A parceria foi uma alternativa interessante. 

Começamos há quatro anos na TV, no programa Toque de Bola. Deu certo e 

por isso decidimos ampliar para a rádio. 

 

 Segundo Meneghetti, atualmente o esporte aglutina 35 porcento do faturamento 

total da rádio, posição alcançada devido ao crescimento e à solidificação da audiência 

da Band, alçada como uma força do rádio gaúcho, no encalço de Guaíba e Gaúcha. 

Apesar de a empresa que emprega os funcionários estar vinculada a nomes que remetem 

ao Internacional,  o narrador Daniel Oliveira
54

 assegura que não há interferência alguma 

na linha editorial da emissora, que continua praticando o jornalismo da mesma maneira 

crítica e imparcial.  
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Acontece que o Pedro Paulo e o Luis Fernando Záchia são os donos da 

Sidon, mas não têm interferência nenhuma na questão editorial da rádio, tanto 

que tu estás aqui e não viu o Pedro Paulo Záchia, ele vem apenas 

esporadicamente aqui. A gente continuou com a linha editorial da rádio, que 

é um jornalismo crítico, continuou a mesma coisa.  

 

 Seguindo uma tendência presente desde as primeiras transmissões de futebol no 

Brasil, os profissionais do esporte da Band também procuram angariar cotas de 

publicidade. Desde o começo da irradiação de futebol no Brasil, os locutores, que na 

época faziam os jogos sozinhos, procuravam patrocinadores para as jornadas. Uma vez 

fechado o acordo, transmitiam o jogo. O futebol e o rádio caminharam paralelamente 

rumo à profissionalização e o advento da publicidade no rádio foi fundamental para que 

as emissoras tivessem despertado o interessem em transmitir partidas de futebol 

regularmente. Embora haja excessos no vínculo com a publicidade, o que acontece hoje 

é uma evolução natural do rádio enquanto meio de comunicação inserido no âmbito da 

indústria cultual. O atual Coordenador de Esportes, Alexandre Praetzel, salienta que na 

Bandeirantes, embora o Departamento Comercial atue na obtenção de patrocínios, os 

profissionais do esporte estão liberados para apresentarem propostas de possíveis 

anunciantes. Essa atuação conjunta talvez seja um dos motivos que fazem o 

Departamento de Esportes o líder em faturamento da emissora.  No entanto, a postura de 

contato direto entre os profissionais e os anunciantes significa uma relação estritamente 

comercial que não interfere no posicionamento editorial da emissora, conforme 

Praetzel
55

: 

 

Não existe comprometimento nenhum. Se eu conseguir uma cota de 

publicidade do armazém da esquina e ele vender um produto ruim, eu vou 

concordar com isso? Não, não vou, não é assim. Mas o anunciante é 

fundamental no rádio, sem o anunciante não há transmissão, não tem 

faturamento. Não se pode fugir disso. Mas sem comprometimento, o 

anunciante anuncia e nós trabalhamos para oferecer a ele um ótimo produto. 

A relação para mim é essa.  

  

 

4.4 Um novo estilo de transmitir futebol 

  

Paralelamente às inovações administrativas, a Band tentou inserir um novo estilo 

à radiodifusão esportiva gaúcha. Tradicionalmente, as emissoras que transmitiam 

futebol caracterizavam-se pela austeridade e sobriedade dos profissionais e dos 

programas, quase que invariavelmente direcionados a um público adepto da maneira 
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mais antiga de se fazer rádio. Propor uma linha editorial diferente daquela vigente na 

maioria das emissoras do estado talvez fosse a saída mais indicada, visando acabar com 

a polarização do rádio esportivo provocada pela Guaíba e pela Gaúcha. A rivalidade 

entre as duas emissoras, fomentada por décadas de quase exclusividade nos gramados 

gaúchos, foi uma das principais dificuldades para a implementação do novo projeto 

defendido pela Band, assim como conseguir alterar a mentalidade do ouvinte, 

acostumado e escolher apenas entre Guaíba e Gaúcha. Como salienta Cabral
56

: 

 

Uma dificuldade do começo deve-se a algo histórico no Rio Grande do Sul, 

que é um estado divido em maragato e chimango, Grêmio e Inter, PTB e 

PSD, estou falando tradicionalmente, claro. Preto e Branco, Clube do 

Comércio e Leopoldina Juvenil, Caldas Júnior e RBS, sempre duas coisas. O 

terceiro sempre teve grandes dificuldades pra poder ser inserido e a Band era 

uma terceira alternativa em um meio que tradicionalmente tinha duas 

emissoras, a Guaíba e a Gaúcha, já consolidadas por longos anos e que já 

faziam o que a Bandeirantes estava começando a fazer, que era o esporte. 

Então essa foi a grande dificuldade, uma terceira entidade conseguir penetrar 

num mundo que era apenas de duas, polarizado ao ponto de em certa época 

ficar só uma, quando apenas a Guaíba transmitia. Mas a segunda alternativa 

era sempre a Gaúcha. Então a Bandeirantes surgia como uma terceira via, 

algo que nunca foi bem aceito no Rio Grande do Sul e nós conseguimos 

alterar isso, tanto que hoje, segundo o Ibope, nós somos o segundo lugar, 

apenas atrás da Gaúcha. 

 

Procurando atrair um público um tanto ignorado pelas transmissões esportivas, a 

Band passou a lançar mão de um estilo mais descontraído de irradiar jogos e de veicular 

notícias, não raro mesclando música e informação. Em entrevista concedida à Dalpiaz 

(2002), o então coordenador de esportes, Ribeiro Neto, alertava: 

 

Nós temos aqui um jeito diferente para fazer rádio, nós somos mais alegres, 

mais descontraídos, nossos programas esportivos são diferentes, não tem 

nada de quadrado. Nós vamos ao lado da notícia, tratando a informação com 

a seriedade que ela merece, mas também com descontração. (...) Acho que o 

público está com a Bandeirantes porque gosta do jeito dela tratar”. (RIBEIRO 

NETO apud DALPIAZ, 2002: 163) 

4.4.1 Futebol e música: a quebra de padrão do programa Atualidades Esportivas  

Exemplo dessa busca da Bandeirantes pela inovação é o programa Atualidades 

Esportivas, que vai ao ar em duas edições, às 11h e às 17h, ambas com uma hora de 

duração. Através do programa, Nando Gross implementou uma nova linguagem no 

jornalismo esportivo gaúcho, inserindo descontração e música em um formato 
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historicamente rígido e inflexível. Quando era apresentado pelo repórter Sérgio Couto, 

hoje na Guaíba, a edição matinal tinha forte presença de música, principalmente rock, 

mesclada às informações da dupla Gre-Nal. Também eram noticiados assuntos 

referentes a outros clubes e esportes diversos, além da participação do ouvinte via e-

mail.  

Ocasionalmente, Sérgio Couto conversava no ar com Vitor Hugo, colorado 

confesso e locutor da Rádio Ipanema FM, também pertencente à Rede Bandeirantes. Era 

um diálogo sempre descontraído e bem-humorado, que representava a nova proposta da 

Band. Mais tarde, as duas edições passaram a ser apresentadas por Ribeiro Neto e, 

atualmente, a primeira edição está sob responsabilidade do narrador Daniel Oliveira. 

Apesar da presença musical ter diminuído consideravelmente, a característica do 

programa continua baseada na descontração, apresentando-se com um formato diferente 

daquele rigoroso que predominava nos informativos de futebol. Talvez por isso, o 

Atualidades Esportivas seja um dos líderes de audiência da emissora. 

4.4.2 O advento da interatividade: com a palavra, o “ouvinte zero” 

Foi em sua fase inicial, quando o Atualidades Esportivas ainda era apresentado 

por Nando Gross, atualmente na Gaúcha, que a interatividade começou a se tornar uma 

das características da emissora ao se abrir espaço para a participação do ouvinte, na 

maioria das vezes através de e-mail. Segundo o atual Coordenador de Esportes da Band, 

Alexandre Praetzel
57

, embora geralmente não aconteça de maneira direta, a 

interatividade adquiriu uma importância que ultrapassa a simples questão da audiência: 

Aqui isso existe através da leitura de opiniões, mas dificilmente tu vais ouvir 

ouvintes falando no ar, só em ocasiões muito importantes. Mas a 

interatividade é importante porque os ouvintes nos ajudam a fazer o 

programa. Quantas informações o ouvinte manda por e-mail dizendo „dá uma 

olhada no que eu fiquei sabendo‟ e a gente vai atrás e realmente confirma 

aquilo. Isso não tem preço. 

 Quando a emissora começava a se consolidar junto ao público, um fato 

inusitado, alheio às iniciativas da emissora, impulsionou ainda mais a audiência. Foi em 

2000, quando o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) divulgou 
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uma pesquisa de preferência do público. No levantamento, a Bandeirantes aparecia com 

0 porcento de audiência. O que poderia ser motivo de desespero suscitou uma espécie 

de campanha de marketing, já que Nando Gross, então apresentador do Atualidades e do 

Apito Final, começou a afirmar que não estava falando para ninguém enquanto fazia os 

programas, dizendo que aquilo não era possível e solicitando que os ouvintes se 

manifestassem. A resposta veio através do público, que passou a telefonar e a enviar 

mensagens eletrônicas identificando-se como “ouvinte zero”.  

4.4.3 A mistura de estilos na jornada da Band 

As modificações relativas à concepção de comunicação e linha editorial não se 

restringem aos programas realizados dentro do estúdio. Na jornada esportiva que cobriu 

o clássico Gre-Nal válido pelo Campeonato Gaúcho de 2003, disputado no Estádio 

Olímpico e vencido pelos colorados por 2 a 1, a equipe esportiva uniu-se ao elenco da 

Rádio Ipanema FM e a cobertura aconteceu de forma conjunta. Da Ipanema, 

participaram os repórteres Ico Tomas, Porã, identificado com o Grêmio, e Eduardo 

Santos, além do músico colorado Mano Changes. Esses “intrusos” fizeram as vezes de 

repórter, permanecendo atrás das goleiras, até vibrando quando os gols eram marcados, 

e trazendo relatos de fatos inusitados que ocorriam no gramado.  Pôde-se acompanhar a 

inusitada parceria entre os músicos e os locutores adeptos de um formato mais 

irreverente de fazer rádio com profissionais de longa vivência na radiodifusão de futebol 

, como Cláudio Cabral e João Garcia. 

Para outro clássico, realizado nos dias seguintes em Bento Gonçalves, a 

experiência foi repetida com o acréscimo do colorado Vitor Hugo, da Ipanema FM. A 

Bandeirantes tentava, dessa forma, seguir a idéia do rádio espetáculo na cobertura de 

esportes, adotando postura similar àquela já utilizada pelo locutor Osmar Santos na 

década de 70, em São Paulo, quando ele convidava artistas e personalidades para 

participarem das transmissões de futebol. No Rio Grande do Sul, rádios como Gaúcha e 

Guaíba também procuram transformar as jornadas esportivas em shows, mas primando 

pela qualidade de produção e agilidade dos profissionais, enquanto a Band abriu as 

portas também para a descontração. 
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Embora procure inovar durante as jornadas, adotando uma linguagem mais 

despojada que as outras emissoras, a Bandeirantes gaúcha não utiliza vinhetas 

eletrônicas durante a transmissão da partida, formato implantado principalmente nas 

emissoras de Rio e São Paulo. No momento em que ocorrem os gols, essas rádios 

colocam temas musicais, ecos, repetem o áudio do lance, tocam o hino do clube, e assim 

por diante. No rádio, essa prática é conhecida como “brilho”.  Alexandre Praetzel
58

 

acredita que essa tendência não se firmou no rádio gaúcho pelo fato de as emissoras do 

estado transmitirem simultaneamente os jogos de Inter e Grêmio, o chamado “duplex”, 

enquanto que as rádios paulistas irradiam somente o jogo mais importante da rodada, 

mantendo apenas postos de transmissão nas outras partidas. “Com duplex é complicado, 

porque é muito dinâmico,  e o brilho demora muito, o gol nas transmissões de São Paulo 

demora muito.” Daniel Oliveira
59

 defende que esses recursos não seriam bem 

assimilados pelos torcedores gaúchos, acostumados a personificar a emoção do futebol 

na voz do locutor. Além disso, afirma, a inserção de tais recursos não seria consoante 

com a austeridade do jornalismo esportivo realizado no Rio Grande do Sul. 

Acho a jornada daqui muito melhor. Ela tem muita informação, ela foca bem 

o jogo, tu não vês o atropelo como acontece fora. Em outros lugares, tem 

muita jornada com vinheta, vinheta de gol, vinheta de escanteio, de lateral. 

Polui muito a jornada. Eu não gosto. Acho o jornalismo daqui muito mais 

sério. O nosso torcedor não tem essa cultura. Isso vem de longa data, é uma 

peculiaridade do rádio local. O rádio de Rio e São Paulo se prestam muito a 

isso, têm muitas vinhetas, muitas frases de efeito. Aqui, o nosso ouvinte não 

está acostumado a isso, acho que não assimilaria. Daqui a pouco tu solta uma 

vinheta num lance da ataque e daí como fica? 

4. 5 Rádio-escola: a formação dos profissionais da Bandeirantes 

O pioneirismo da emissora não se resume à linha editorial. A rádio vem 

caracterizando-se pelo investimento na formação de jovens profissionais, lapidando 

repórteres através da convivência direta com o jornalismo esportivo e  com o trabalho 

de produção. Contratando jovens produtores, a maioria estudantes de Jornalismo, a 

Band forma dentro da emissora seus futuros repórteres. Não por coincidência, muitos 

que obtêm destaque na reportagem são contratados pelas outras emissoras, como os 

repórteres Rafael Serra e Sérgio Couto que, em 2004, transferiram-se para a Guaíba.  

                                                           
58

 Entrevista concedida ao autor em 23 de maio de 2005. 
59

 Entrevista concedida ao autor em 7 de junho de 2005. 



 

 

73 
 

 

Outro fato importante foi que a Bandeirantes começou a criar os seus 

profissionais, não esperou para pegar alguém da Gaúcha ou da Guaíba, a não 

ser no início. Depois, ela começou a formar os seus profissionais, é uma 

espécie de “rádio escola”. Tanto que, não vou dizer todos, mas grande parte 

dos novos talentos do mercado foram criados aqui na Bandeirantes, e ela 

continua assim. (Cláudio Cabral, entrevista concedida ao autor em 23 de 

maio de 2005) 

Mesmo no posto de maior prestígio das jornadas, o narrador, aquele que 

representa diretamente a rádio na transmissão do jogo, produto que é causa e 

conseqüência do trabalho da equipe, optou-se pelo investimento em jovens 

profissionais. Hoje, o primeiro locutor da Bandeirantes é Daniel Oliveira, jovem 

narrador de pouco mais de 30 anos, que começou a transmitir jogos pela TVE
60

.  

Eu cursava a faculdade de engenharia eletrônica e consegui um estágio na 

área técnica da TVE. Numa certa ocasião, estava passando um jogo do Inter 

pela TV, o pessoal estava liberado e ficou assistindo o jogo. Eu comecei a 

narrar de brincadeira e o cameraman disse  „mas tu sabe narrar, vou te 

apresentar para o cara que trabalha aqui no departamento de esportes‟. Esse 

cara me colocou no estúdio e disse para eu segurar um jogo, eu narrei um 

pouco e ele me colocou para fazer um teste. Na época, a TVE transmitia 

jogos do Aimoré, isso em 1994 ou 1995. Ele me colocou para fazer um 

desses jogos. Eu fiz, gravamos um compacto, ele gostou e começaram a me 

colocar mais vezes. 

 Depois dessa experiência, Daniel Oliveira participou de um concurso para 

narradores promovido pela Gaúcha e acabou na Rádio 1120, transmitindo jogos do 

Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão. Na Rádio ABC, do grupo editorial 

Vale dos Sinos, narrou alguns jogos, mas acabou fazendo estágio na Bandeirantes, onde 

teve uma maior seqüência de experiências em locução. Ele era o responsável pela 

cobertura do São José e pela locução das partidas desse time. Como o São José jogava 

três partidas por semana, Daniel era o locutor mais efetivo da emissora.  

Após  primeira passagem pela Band, Daniel Oliveira foi contratado pela Guaíba, 

onde fez reportagem, uma atividade que não lhe proporcionava muito prazer, e narrou 

jogos de futebol de salão, porém sem receber chances maiores. Justamente no dia em 

que fazia pela primeira vez o papel de repórter de goleira, no clássico Gre-Nal que abriu 

o Campeonato Brasileiro de 1998,  o seu microfone estragou e ele não conseguia entrar 

no ar para dar as informações. Uma jornada que tinha tudo para ser completamente 

infeliz, no entanto, acabou proporcionando a primeira grande chance como locutor. 
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Foi o primeiro gre-nal que eu fiz dando o time do Grêmio, um negócio que eu 

achava fantástico porque eu só fazia torcida. E nesse jogo aconteceu um 

problema técnico, o Haroldo me chamou no ar e eu não conseguia entrar com 

o time do Grêmio porque o microfone estragou. Eu fiquei louco, não pode 

estar acontecendo isso, pensei. E o cara estava consertando meu microfone e 

eu fora do ar, ouvindo a jornada atrás da goleira. Daqui a pouco eu senti que 

o Haroldo deu uma falhada na voz, aconteceu a segunda, a terceira, a quarta 

falha. Na quinta, ele já estava quase sem voz. Então, ele me chamou para a 

cabine, era uma abertura de campeonato brasileiro, em 1998. Quando eu 

cheguei na cabine, o Haroldo me disse „segue narrando‟ e eu assumi. 

(Entrevista concedida ao autor em 07/06/2005) 

 Apesar da forte provação, Daniel Oliveira acabou não recebendo outras 

oportunidades desse porte e, no final de 2001, foi contratado pela Bandeirantes, como 

terceiro locutor da emissora. Semanas depois de sua chegada, alcançou o posto de 

primeiro narrador. De certa forma, surpreende-se por ter alcançado tal condição com 

relativa facilidade, ocupando hoje uma posição correspondente à de profissionais com 

muito mais experiência do que ele, como Haroldo de Souza, Pedro Ernesto Denardin e 

Roberto Brauner, que atuam na Guaíba, na Gaúcha e na Pampa, respectivamente.  

4. 6 O gol na Band: Daniel Oliveira e Marcos Couto 

Tanto Daniel Oliveira quanto Marcos Couto, o outro locutor da rádio, apelidado 

pelos companheiros de “Gigante do Vale” por residir no Vale dos Sinos, são adeptos do 

estilo “metralhado” de narração. Fórmula definida e utilizada já por Nicolau Tuma 

durante a locução pioneira de futebol, em 1931, o estilo consiste em uma narração veloz 

que procura localizar sempre a posição da bola e os fatos que acontecem no campo de 

jogo. Devido a sua grande agilidade em narrar uma quantidade grande de palavras em 

um curto espaço de tempo, Tuma ficou conhecido como “Speaker metralhadora”.  

Daniel Oliveira, no entanto, não segue aquele padrão de narrador clássico que 

foi consagrado no rádio esportivo, com voz grave e potente. Para compensar a 

diferença, procura ater-se na emoção do jogo e na localização da bola, construindo um 

estilo novo que busca captar a atenção do ouvinte. Marcos Couto também segue o estilo 

veloz de locução, explorando sua voz grave, mais próxima daquela que os ouvintes 

acostumaram-se a ouvir ao longo das décadas. 
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4.7 Bandeirantes e a busca da informação 

Apesar de apresentar uma forma diferente de fazer coberturas esportivas e de 

investir na formação de jovens profissionais, a Bandeirantes vem destacando-se também 

pelo forte cunho opinativo de seus programas e pela constante divulgação de notícias. 

Alexandre Praetzel
61

 afirma que o modo de lidar com a informação e a opinião auxiliou 

no fortalecimento do prefixo da emissora. 

Hoje a Bandeirantes é uma rádio muito informativa, que procura repercutir ao 

máximo as informações, ela é ágil. Tem uma equipe talentosa, muito 

trabalhadora e investigativa, e tem uma opinião forte. A gente tem muita 

rejeição em relação aos posicionamentos, mas  temos muito respeito dos 

ouvintes e do meio. É o debate aberto, algo que não acontece nas outras 

emissoras. Dentro da responsabilidade, a gente procura ir ao máximo na 

notícia, no debate, e é isso que tornou a Bandeirantes forte, que faz com que 

ela tenha a audiência que tem hoje. (...) Procuramos fazer diferente do que as 

outras fazem. Acabou um pouco aquele negócio de que no Rio Grande do Sul 

só existe a Gaúcha e a Guaíba. 

 

Um dos programas que procura seguir essa linha de informação e opinião é o 

Band Esporte Show, que vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 20h às 22h, apresentado 

pelo próprio Alexandre Praetzel. O programa inicia com os destaques de Grêmio e Inter, 

além de boletins informativos sobre os principais clubes do país. Esse dinamismo é 

facilitado pelo fato de a Bandeirantes compor uma rede nacional com 50 emissoras que 

transmitem para 14 estados. Dessa forma, vários correspondentes trazem informações 

do país inteiro. Entrevistas e participações de ouvintes aprofundam o debate sobre jogos 

e fatos relevantes do futebol. Além disso, o Band Esporte Show conta com atrações 

especiais em dias predeterminados. Segunda-feira, participam os repórteres da rádio, 

que repercutem os últimos resultados e escolhem os melhores jogadores, enquanto que a 

sexta-feira é o dia do debate envolvendo convidados, como dirigentes e torcedores 

associados aos clubes.  

Praetzel, que trabalhou na Gaúcha de 1993 até 2001, quando se transferiu para a 

Bandeirantes, afirma que adotou desde o começo de sua carreira uma linha de atuação 

em que procura extrair o máximo de informações do entrevistado. Essa postura, no 
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entanto, já lhe causou alguns desentendimentos. Em 1998, Praetzel
62

 teve um atrito com 

Danrlei, então goleiro do Grêmio. Ao presenciar uma briga entre ele e outro jogador em 

um treino no Estádio Olímpico, Praetzel aproximou-se para entrevistá-lo, ao que 

Danrlei reagiu desferindo um tapa no gravador. Em outra ocasião, Praetzel indispôs-se 

com o técnico Leão, quando ele trabalhava no Inter em 1999. Então repórter da Gaúcha, 

Praetzel deu a seguinte manchete: “Leão atende direção e escala Dunga”. O treinador 

ouviu, parou o treino e afirmou ser mentira a afirmação. O repórter replicou: “Leão , tu 

treinas o teu time e eu dou as minhas notícias”. 

O fato de a equipe da Bandeirantes partir para o debate aberto com os 

entrevistados e personagens do futebol também foi motivo de alguns transtornos 

envolvendo dirigentes de futebol. Em 2003, quando o Grêmio fazia péssima campanha 

no Campeonato Brasileiro, o vice-presidente de futebol do tricolor, Saul Berdichevski, 

chegou a ameaçar fisicamente os profissionais. Além disso, afirmou que processaria os 

jornalistas Alexandre Praetzel, Claúdio Cabral e Daniel Oliveira. Ele entendeu que eram 

exageradas as críticas ao procedimento do clube. Durante alguns dias, não falou aos 

microfones da rádio e publicou uma nota contra a emissora em jornais de Porto Alegre, 

mas acabou comparecendo a um debate onde a situação foi amenizada.  No entanto, 

nesses dias de litígio os profissionais da Band foram impedidos de  entrar nos vestiários, 

nos auditórios e na sala de imprensa do clube. A celeuma durou de outubro de 2004 à 

janeiro de 2005. 

 

Também com o Internacional houve problemas. Em 2004, devido a uma 

discussão com os repórteres da rádio, o vice-presidente do clube, Vitório Pífero, proibiu 

os jogadores de conceder entrevistas aos repórteres da rádio. Por discordar de uma 

matéria de Alexandre Praetzel, o dirigente deflagrou uma greve de silêncio. Como no 

caso gremista, a situação foi contornada, apesar de até hoje o dirigente colorado 

indispor-se a falar aos microfones da Bandeirantes.  
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4. 8 Futebol, apenas futebol: o programa Apito Final e o debate na Band  

Um dos programas de maior audiência da emissora, onde o debate predomina, é 

o Apito Final, transmitido de segunda à sexta-feira, das 12h30 às 14h. Feito no formato 

mesa-redonda, o programa era composto até 2003 por Cláudio Cabral, Alexandre 

Praetzel, Daniel Oliveira, João Garcia e Paulo Mesquita. Posteriormente, Paulo 

Mesquita afastou-se do rádio e João Garcia transferiu-se para a Guaíba. Atualmente, o 

elenco do Apito Final é composto por Daniel Oliveira, Cláudio Cabral, Praetzel, Marcos 

Couto e Homero Bellini. Embora seja identificado com o Grêmio, Bellini é jornalista de 

formação e foi integrado à equipe em 1º de junho de 2005. Apesar de competir com um 

programa consagrado do rádio gaúcho, o Sala de Redação, e com o Terceiro Tempo, da 

Guaíba, o Apito foi um dos mais ouvidos da emissora desde sua criação. Mesmo que o 

Sala de Redação continue sendo o líder de audiência no horário, o programa da Band 

vem amealhando cada vez mais ouvintes. Alexandre Praetzel
63

 acredita que o fato de o 

programa tratar exclusivamente de futebol é um diferencial que vem atraindo o público. 

O segredo do Apito Final é que a gente fala 90 minutos de futebol, os 

debatedores são debatedores de verdade, ninguém hesita em dar a sua 

opinião, em colocar a sua idéia. Acho que o Apito é o programa mais 

verdadeiro de debates hoje. Ali estão cinco pessoas que estão debatendo as 

suas idéias e opiniões, independendo de quem concorda ou não. Esse é o 

diferencial do Apito Final, o que cativou os ouvintes. Hoje, o programa tem 

uma audiência consolidada, uma média que há cinco anos não baixa nunca. A 

gente faz com muito gosto, é trabalho e lazer ao mesmo tempo, pois falamos 

de algo que gostamos, que é o futebol, e são noventa minutos sobre isso. 

Quando a gente desvia um pouco, procuramos voltar para esse tema. Por 

exemplo, o Sala de Redação às vezes foge do assunto, nós não. A linha 

editorial, não só do Apito mas de toda a nossa equipe, é a opinião. Nós vamos 

para o debate, colocamos nossas idéias. O Apito ainda não tem a metade da 

audiência do Sala, mas está se aproximando, algo que há dez anos atrás era 

inimaginável Estamos com uma média de dez mil ouvintes por minuto, o 

Sala tem 33 mil. 

 O programa caracteriza-se ainda pela participação dos ouvintes através de e-

mail. Percebe-se que o público do programa demonstra regularidade na audiência, pois 

muitos ouvintes participam várias vezes por semana, enviando mensagens eletrônicas 

onde mostram familiaridade com os assuntos abordados e instigam os debatedores a 

opinarem sobre isso ou aquilo. Relativamente nova na radiodifusão esportiva, tendo 

completado em fevereiro de 2005 dez anos de retorno às transmissões de futebol, a 

Bandeirantes tenta conquistar a fidelidade dos seus ouvintes, almejando um crescimento 
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regular e estável nos índices de audiência. Assim como se criou a figura do “guaibeiro”, 

aquele ouvinte fiel à Rádio Guaíba, a Band procura criar um publico identificado com a 

sua maneira de transmitir futebol. O Apito Final encaixa-se, portanto, nessa postura, 

pois já conquistou a sua própria audiência. Foi principalmente através do programa que 

aconteceu a campanha do “ouvinte zero”.  

 Cláudio Cabral assegura que uma das primeiras medidas para que o Apito se 

firmasse perante o público foi desencontrar os horários. Enquanto o Sala de Redação 

começa às 13h, o Apito Final adiantou o seu início em meia hora. Também os intervalos 

comerciais acontecem em momentos diferentes, visando atrair aqueles ouvintes que 

trocam da Gaúcha para a Band quando o Sala faz uma pausa para os comerciais. Além 

disso, Cabral observa que a proximidade  do dial com o da rival – 640 da Band e 600 da 

Gaúcha – ajuda a atrair a audiência quando o ouvinte resolve mudar do Sala. Outro 

diferencial do Apito diz respeito ao conteúdo do programa. Enquanto no programa da 

Gaúcha, ainda existe a figura do torcedor, o gremista e o colorado, a Bandeirantes 

privilegia o debate além das paixões clubísticas. 

4. 9 O comentário na Band: Cláudio Cabral e João Carlos Belmonte 

 Filho do jornalista Cid Pinheiro Cabral, Cláudio Cabral começou sua carreira em 

1962 na Rádio Guaíba, fazendo a cobertura do Esporte Clube São José. No entanto, foi 

prejudicado pelo sucesso de que seu pai desfrutava. “Tudo que eu fazia de bom diziam 

que era o meu pai que ajudava e tudo que eu fazia de ruim diziam que era eu”, garante
64

. 

Após essa breve passagem pela Guaíba, juntamente com o pai, Cabral dedicou-se à 

representação da unidade da agência noticiosa France Press em Porto Alegre. Nessa 

nova função, participou da  cobertura da Universíade, realizada em 1963 na capital 

gaúcha.  

 Fazendo uma pausa no jornalismo, tornou-se dirigente do Internacional em fins 

da década de 1960, participando do Movimento Mandarim, grupo de diretores que 

revolucionou a gerência de futebol no Beira-Rio. Com a morte do pai em 1983, Cabral 

voltou à crônica esportiva através da Rádio Sucesso, em 1985, iniciativa que durou 

cerca um ano. Em 1986, Cabral foi para a Rádio Difusora, hoje Bandeirantes, onde era 
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comentarista e participava das jornadas. Sua passagem pela Gaúcha, onde participou do 

Sala de Redação de 1987 até 1995, acabou definindo a postura profissional que 

adotaria. Devido a sua identificação com o Inter, Cabral foi impossibilitado pela Gaúcha 

de comentar em jornadas. 

A justificativa que eles usavam para eu não fazer jornadas é que eu era muito 

vinculado ao Inter, que não seria um camarada imparcial. Eu tentei fazer eles 

verem que não é bem assim, que o fato de tu teres um clube não significa que 

tu, profissionalmente, não sejas imparcial, mas não adiantou. Então, nove 

anos depois de ter entrado na Gaúcha, resolvi sair e vir para a Bandeirantes 

que havia decidido montar uma equipe de esportes, e estou aqui até hoje. 

(Cláudio Cabral, em entrevista concedida ao autor em 23 de maio de 2005) 

 Cabral é um dos poucos profissionais da imprensa esportiva que assume sua 

posição clubística e, embora sinta-se privilegiado com isso, respeita a postura de quem 

não quer revelar sua preferência. Paradoxalmente, por cobrar uma posição em prol do 

lado vermelho, os colorados são até mais críticos com seus comentários do que os 

torcedores do Grêmio.  

 Depois do narrador, o comentarista talvez seja a figura mais importante da 

jornada esportiva de uma emissora. É dele a responsabilidade de moldar uma opinião 

que, mesmo que não seja sua intenção, acabará sendo a posição da emissora naquele 

momento, naquele determinado jogo. Entre os torcedores gaúchos há o costume 

consagrado de ouvir as partidas pelo rádio, mesmo que se esteja no campo. Alguns mais 

afccionados chegam até mesmo a subtrair o volume da televisão para que sua emissora 

favorita os conduza pelo gramado que a tela apresenta. Cláudio Cabral acredita que essa 

prática acrescenta ainda mais responsabilidade ao comentarista. 

A opinião do comentarista é transcendental numa equipe de esportes porque 

ela dará a credibilidade ou não a essa equipe. O torcedor que está assistindo 

ao jogo e ouvindo o rádio, se tu diz alguma coisa que ele não goste, embora 

esteja acontecendo no jogo, ele vai reclamar de ti. Aqui não se discute o jogo, 

se discute a opinião do comentarista e isso, por si só, já é uma demonstração 

da dimensão da opinião em uma jornada ou em uma programação esportiva, 

tanto que as pessoas mais credenciadas e com maior ou menor credibilidade 

são os comentaristas. 
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 Ao contrário da televisão, especialmente as emissoras que funcionam em “canais 

abertos”, o rádio esportivo gaúcho tem apresentado resistência em contratar ex-

jogadores para atuarem como comentaristas. Se analisarmos as quatro principais 

emissoras que transmitem futebol em Porto Alegre veremos que a presença deles é 

praticamente nula. A maioria dos profissionais que comentam partidas ou são jornalistas 

ou apresentam considerável biografia como homens do rádio. Afirmando a ocorrência 

de uma deterioração do comentário no jornalismo que trata de futebol, Cláudio Cabral 

condena a participação de pessoas alheias à formação jornalística nas jornadas 

esportivas: 

Eu vejo uma invasão imprópria, indevida, de pessoas que sequer são 

profissionais e não tem a menor capacidade de comentar jogos, de transmitir 

uma idéia disso, que estão no meios de comunicação em razão das verbas de 

publicidade. Como eles têm certo nome, isso pode acarretar numa verba que 

venha para essa ou aquela emissora. Não é por competência profissional, é 

pela imagem. Isso está determinando um nivelamento por baixo da opinião 

sobre futebol, que está sendo muito abastardada por pessoas que pelo fato de 

terem sido grandes jogadores não significa dizer que entendem de futebol, 

porque muitos jogaram sem saber porque jogavam. Determina ainda uma 

invasão profissional a uma área que devia ser respeitada e reservada aos 

profissionais da comunicação.  

A Bandeirantes dispõe também de João Carlos Belmonte para fazer comentários 

em jornadas. Belmonte já participava da programação esportiva da TV Bandeirantes e 

com a transferência de João Garcia para a Guaíba e a saída de Paulo Mesquita, passou a 

fazer parte da equipe da rádio. Profissional consagrado, Belmonte
65

 começou na Radio 

Difusora, em 1964 e transferiu-se para a Gaúcha em 1966. Dois anos mais tarde, 

ingressou na equipe da Guaíba, onde permaneceu até 1984, quando retornou para a 

emissora do grupo RBS, onde passou a substituir Ruy Carlos Ostermann no comando 

do Sala de Redação quando o “professor” estava ausente.  

 Além de comentar nas jornadas, Belmonte comanda o Na geral, programa 

transmitido de segunda à sexta-feira das 19h às 20h
66

. Em formato de mesa-redonda, o 

programa discute futebol de modo irreverente, um formato descontraído, onde os 

participantes abordam também assuntos gerais, sempre com humor e sem delimitação 

prévia daquilo que será debatido. O futebol acaba prevalecendo sobre os demais tópicos, 
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 Belmonte concedeu depoimento ao projeto Vozes do Rádio: http://www.pucrs.br/famecos/vozesrad/ 
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 A Bandeirantes conseguiu na justiça o direito de não transmitir a Voz do brasil nesse horário. 

Geralmente, o programa do governo vai ao ar às 23h. Quando há transmissão de jogos nos dias de 

semana, a Voz do Brasil é transmitido no seu horário normal, às 19h, para não interferir na jornada. 
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mas ainda assim é tratado com brincadeiras e leveza que não estão presentes no Apito 

Final, por exemplo. A participação do ouvinte via correio eletrônico é marcante. 

Participam ainda do Na geral Cláudio Cabral, o locutor Daniel Oliveira e a repórter 

Débora Oliveira. Embora não apresente personagens ou sátiras ao mundo do futebol, o 

programa segue a tradição do esporte com humor, surgida nas emissoras paulistas ainda 

na década de 1940 e que obteve grande destaque durante os anos 1970, principalmente 

através do  Show de Rádio, programa lançado na rádio Jovem Pan, em 1967. 

Aos domingos, João Carlos Belmonte apresenta um programa de entrevistas  

chamado Camarote, que vai ao ar às 13h e tem uma hora de duração. Toda semana um 

convidado diferente comparece ao Camarote, sempre uma personalidade do futebol, que 

é questionada sobre acontecimentos importantes de sua carreira e da sua vida pessoal. Já 

compareceram ao programa pessoas como Dario Maravilha, Hugo De Léon, Figueroa e 

Arthur Dallegrave. 

4. 10 Contra o preconceito: a presença feminina na Band esportiva 

Outra inovação da Band está personificada na quarta componente do programa 

Na Geral, a repórter Débora de Oliveira. Das quatro rádios que transmitem futebol em 

Porto Alegre, a Bandeirantes é a única que tem em sua equipe uma mulher que atua 

como setorista da dupla Gre-Nal, algo impensável no rádio esportivo até bem pouco 

tempo. Embora as mulheres tenham vencido barreiras no jornalismo esportivo, 

principalmente nas emissoras de televisão, as rádios AM continuaram sendo um 

obstáculo. O telespectador já havia se acostumado a acompanhar os comentários de 

Soninha, no canal por assinatura ESPN – Brasil, e as reportagens de Eduarda Streb nos 

programas de esportes da RBSTV. Também os radiouvintes do centro do país não 

teriam grandes surpresas se presenciassem depoimentos de repórteres mulheres. No 

entanto, os torcedores de Porto Alegre, quando escutam partidas de futebol, aguardam 

inevitavelmente pela entrada de uma voz masculina para narrar, informar ou comentar. 

Essa tradição passou a ser modificada quando a Bandeirantes contratou Débora 

Oliveira, conforme salienta Mallmann (2004): 

No mês de maio deste ano [2004], pela primeira vez na história do rádio em 

Porto Alegre, uma voz feminina foi ouvida durante a transmissão de um jogo 

de futebol. A pioneira chama-se Débora Oliveira, contratada pela Band no 
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processo de reestruturação da emissora ocorrido no primeiro semestre deste 

ano. (MALLMANN, 2004: 49) 

Débora chegou na emissora em maio de 2004, depois da parceria firmada com a 

Sidon. A emissora buscava uma mulher para trabalhar no Departamento de Esportes e 

vários currículos foram analisados. Por já ter experiência de rádio, inclusive de 

transmissão de jogos, Débora Oliveira foi a escolhida. Ela começou trabalhando na 

Rádio ABC, de Novo Hamburgo, onde fazia a cobertura do 15 de Novembro e do Sport 

Clube Novo Hamburgo, clubes da região do Vale do Rio dos Sinos. Tendo começado 

fazendo matérias especiais e reportagem em jogos de menor importância, depois de um 

ano atuando no esporte da emissora, ela hoje participa de jornadas da dupla Grenal, 

atuando em condições de igualdade com os outros profissionais do meio. 

Antes de Débora Oliveira, poucas tentativas aconteceram no rádio esportivo de 

Porto Alegre no sentido de tentar colocar uma mulher que atuasse em transmissões de 

futebol. Segundo Mallmann (2004), quando a Rádio Gaúcha começou sua 

reestruturação em 1978, houve uma profissional que atuou primeiro no departamento de 

notícias da emissora e depois passou a integrar a equipe de esportes. Ela ingressou no 

núcleo de pesquisa que visava produzir textos para a Copa do Mundo de 1978, 

disputada na Argentina. Seu nome é Carmen Rial, mas era conhecida simplesmente por 

“Peninha”. A partir de 2003, Paula Alvim passou a fazer um quadro que foi inserido na 

programação esportiva, apresentando informações sobre a vida pessoal dos jogadores de 

futebol. Em depoimento a Mallmann (2004), ela salienta: 

O Antônio Carlos Macedo teve essa idéia de fazer um quadro de curiosidades 

do futebol, no Pré-jornada que era um dos programas que ele apresentava. Só 

que na época não tinha ninguém para fazer, porque um repórter homem não 

poderia fazer por causa da credibilidade. Eles não podiam fazer fofoquinha. 

(PAULA ALVIM  apud  MALLMANN, 2004: 44) 

Depois disso, Paula Alvim passou a fazer reportagens especiais para o Pre-

jornada, matérias que apresentavam um enfoque irreverente. Depois, começou a 

participar do Show dos Esportes, programa noturno da Gaúcha, onde apresentava o 

quadro Blitz, em que ela chegava na casa de algum jogador e conversava com a sua 

família. Sobre essas atividades, Mallman (2004) salienta:                                
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Geralmente, quando surge uma oportunidade para uma mulher é porque o 

tipo de programa não é digno para um homem executar. (MALLMANN, 

2004: 44) 

 Analisando os dois casos expostos, as experiências de Carmen Rial e Paula 

Alvim, percebemos que tais iniciativas ficaram restritas aos bastidores, em atividades 

que não fazem parte da essência do jornalismo esportivo, representada através das 

jornadas, da transmissão propriamente dita dos jogos de futebol. Essa era um reduto 

fundamentalmente masculino até Débora de Oliveira ser incorporada na equipe da 

Band. Hoje, mais de um ano após seu ingresso na equipe esportiva, seu espaço não só 

está consolidado na programação da emissora como vêm aumentando 

significativamente.  

Além de participar das jornadas de partidas importantes, Débora faz parte do 

elenco do programa Na geral e participa do Band Sport Show nas segundas-feiras. 

Compõe ainda a bancada do Toque de Bola, programa de debates transmitido durante a 

semana pela TV Bandeirantes, do qual participam João Carlos Belmonte, Ribeiro Neto, 

Leonardo Meneghetti e Luís Fernando Záchia. O atual Coordenador de Esportes da 

emissora, Alexandre Praetzel
67

, afirma que a contratação de Débora fez parte de uma 

mudança de concepção na rádio. “Foi um acréscimo na nossa programação. Hoje ela é 

uma profissional respeitada, que trabalha em condições de igualdade com todos os 

outros integrantes.” 

4.11 Bandeirantes hoje 

Em 2004, já em parceria com a Sidon, a Bandeirantes fechou um acordo com a 

empresa aérea TAM, que possibilitou à emissora acompanhar os jogos de Grêmio e 

Inter no Brasil inteiro. Na mesma época, o repórter Diogo Rimoli foi repatriado e João 

Carlos Belmonte passou a comentar nas jornadas esportivas e a ganhar mais espaço na 

programação esportiva da emissora.  

Devido às dificuldades financeiras e à possibilidade de contar com uma rede 

nacional de rádio, a Bandeirantes não enviou equipe para as copas do mundo de 1998 e 

2002. A transmissão do evento chegou através da Bandeirantes de São Paulo. No 
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entanto, para o ano de 2006 a emissora pretende arcar com os custos e mandar ao menos 

um representante para a Copa da Alemanha. Um forte sinal de que os tempos são mais 

alvissareiros na área financeira foi a cobertura que a rádio fez da participação do Inter 

na Copa Sul-americana, quando a Band esteve presente em jogos da equipe gaúcha na 

Colômbia e na Argentina. Em junho de 2005, a Bandeirantes esteve presente no Estádio 

Monumental de Nuñes para transmitir o confronto entre Brasil e Argentina. O narrador 

Marcos Couto e o Repórter Cristiano Silva relataram a derrota dos brasileiros por 3 a 1 

para os castelhanos. Ainda nesse mês, a emissora enviou o repórter Ribeiro Neto para 

acompanhar a Copa das Confederações, competição realizada na Alemanha e 

organizada pela FIFA, da qual a Seleção Brasileira participou. Essa é uma realidade que 

permite planejar vôos cada vez mais significativos e que compensam as dificuldades 

que foram enfrentadas, conforme analisa Cláudio Cabral: 

Claro que quando nós começamos tínhamos grandes dificuldades e vivemos 

um bom tempo dependendo da benemerência dos amigos. Hoje não é o caso, 

nós temos uma posição consolidada, vendemos o veículo e a programação, 

antes nós vendíamos a amizade  

 No dia em que o Brasil estreou na Copa das Confederações, na quinta-feira 16 

de junho, o narrador Marcos Couto comandou a jornada, que teve comentários de 

Cláudio Cabral. Diogo Rimoli e o plantão esportivo Paulo Pires também participaram 

da transmissão. Os quatro profissionais estavam em Porto Alegre, mas a execução do 

hino brasileiro chegou através do microfone de Ribeiro Neto, assim como as 

informações da partida e os depoimentos das jogadas. O som ambiente do estádio, que 

apesar da distância chegou com qualidade, conferiu credibilidade à jornada. Ribeiro 

participou da entrevista com o técnico Carlos Alberto Parreira e coletou depoimentos 

dos atletas brasileiros. O jogo realizava-se na Alemanha, a Bandeirantes transmitia de 

Porto Alegre. Mas tinha lá um repórter, um testemunho presencial qualificado, 

possibilidade essa conquistada através da gradual solidez adquirida pela rádio, evolução 

que não passou despercebida pelos potenciais anunciantes. Conforme já foi citado, 

atualmente o Departamento de Esportes é responsável por 35 porcento do faturamento 

geral da emissora. 

Hoje, a Bandeirantes dedica grande parte de sua programação ao esporte. São 

32h30min atrações esportivas, apenas de segunda à sexta-feira. Nos fins-de-semana, são 
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mais 20h aproximadamente, já que esses são os dias em que tradicionalmente ocorrem 

os jogos mais importantes. Nos sábados e domingos, portanto, vão ao ar programas que 

antecipam e, depois, repercutem os resultados da rodada. Deve-se descontar ainda que, 

entre 22 horas da noite e cinco horas da manhã, a emissora opera em rede, 

retransmitindo o conteúdo da Bandeirantes de São Paulo. De todos os programas 

esportivos da Bandeirantes, apenas o Bate-Roda não tem o futebol como assunto 

preferencial. Em formato mesa-redonda, o programa aborda o automobilismo. 
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CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, o trabalho procurou centrar seus esforços na evolução do rádio 

enquanto tecnologia de comunicação que começou a surgir em meados do século XIX e 

evoluiu para se tornar o principal veículo de comunicação da primeira metade do século 

XX. Já quando surgiram os primeiros locutores e o rádio começou a transmitir algumas 

escassas informações , o esporte mostrou-se um assunto de repercussão, através do 

anúncio de lutas de boxe e regatas, incluindo, quando de sua chegada ao Brasil, a 

divulgação dos resultados das partidas de futebol. 

 

No Brasil, a evolução do meio de comunicação rádio e do esporte preferido da 

população seguiu um caminho de crescimento conjunto, em que ambos auxiliaram-se 

mutuamente, embora nem sempre tais contribuições fossem percebidas de imediato. Em 

diversas oportunidades, suas trajetórias rumo à profissionalização convergiram. 

Enquanto amadores, alargaram seus horizontes e possibilidades. Já maduros, formaram 

uma parceria que rendeu frutos junto ao público e aos patrocinadores. 

 

As primeiras transmissões de futebol pelo rádio começaram no Rio Grande do 

Sul poucos meses após a narração pioneira de Nicolau Tuma, ocorrida em São Paulo, no 

distante 19 de julho de 1931. Essas eram experiências esporádicas, aventuras de uma 

época em que o rádio ainda era encarado como passatempo das elites, quando não se 

percebia o seu potencial de se dirigir às massas e, conseqüentemente, de obter lucro. 

Esse foi o panorama em que aconteceu a primeira irradiação de uma partida no estado, 

quando Ernani Ruschel transmitiu um jogo diretamente do antigo Estádio da Baixada, 

em 1931, tirando pela primeira vez o rádio de dentro dos estúdios. 

 

A evolução do radiojornalismo esportivo revelou-se ainda decisiva para o 

crescimento do veículo. Várias foram as experiências em que as transmissões de futebol 

anteciparam as inovações posteriormente adotadas no veículo. A primeira irradiação 

direto da Europa aconteceu quando Gagliano Netto narrou os jogos da Copa do Mundo 

de 1938, na França. O primeiro departamento especializado do rádio foi o setor de 

esportes da Panamericana, criado em 1946, que antecipou a instalação de estruturas 

semelhantes direcionadas ao jornalismo. Podemos ainda acrescentar a utilização de 
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novas tecnologias e a superação dos obstáculos técnicos, dificuldades com as quais os 

profissionais do rádio esportivo aprenderam a conviver desde cedo. 

 

 Com permissão para se divulgar publicidade no rádio, em 1932, e a inevitável 

necessidade de se dirigir a um contigente cada vez maior de consumidores, o futebol, 

esporte que conquistava cada vez mais adeptos, tornou-se uma investida segura. Através 

dele, era possível dirigir-se à grande parte da população, bem como angariar patrocínios 

que teriam como vitrine um grande mobilizador social e catalizador de emoções – o 

jogo de futebol. Foi assim desde muito cedo, quando os locutores faziam os jogos 

solitários nas mais inusitadas instalações. Se havia patrocinador, a partida era 

transmitida. 

 

 No Rio Grande do Sul, a transformação do rádio em veículo de comunicação de 

massa aconteceu de forma similar ao resto do Brasil. Acompanhando essa evolução, o 

futebol profissionalizou-se. Com popularização do esporte, surgiram as primeiras 

parcerias comerciais, como o acordo entre a Cervejaria Brahma e a Rádio Gaúcha, 

ocorrido em meados de 1940, que iniciou uma sólida trajetória da emissora em 

transmissões esportivas. Com o surgimento da Guaíba e seu apuro técnico em 1957, 

estava consolidado um fato conhecido de todos os gaúchos adeptos do rádio, a 

rivalidade entre as duas emissoras, que assumiu sua faceta mais explícita através da 

irradiação de futebol. 

 

 Outras emissoras que haviam se aventurado pelos gramados do Rio Grande do 

Sul nos tempos do rádio romântico e dos aparelhos de galena foram sendo relegadas ao 

ostracismo. A audiência polarizou-se entre Gaúcha e Guaíba, levando a uma acirrada 

disputa pelos melhores profissionais do rádio gaúcho. Mesmo com a equivocada 

estratégia da Gaúcha de ausentar-se das transmissões esportivas em 1970 e o inevitável 

monopólio alcançado pela Guaíba nessa década, a emissora do Grupo RBS continuou 

sendo a segunda opção, uma alternativa que carregava em si uma respeitada tradição em 

transmitir futebol. 

 

 E foi como alternativa que a Rádio Gaúcha voltou a transmitir futebol. Com o 

saneamento das dívidas e um sólido trabalho de reestrutração de Ruy Carlos Ostermann, 

a emissora novamente concorria pela audiência dos torcedores gaúchos. Quando da 
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derrocada do grupo Caldas Júnior, no início da década de 1980, a Gaúcha foi a escolha 

natural no dial dos radiouvintes e, principalmente, dos aficcionados pelo futebol. 

Durante os anos 80, a emissora comandou as ações nas transmissões esportivas e 

conquistou a preferência dos torcedores, embora a Guaíba mantivesse um grande 

contigente de simpatizantes, os “guaibeiros”, que não esqueciam o passado glorioso da 

emissora e à ela permaneciam fiéis. 

 

 A chegada do grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul aconteceu no início dos 

anos 80 através da aquisição da TV e da Rádio Difusora. Uma das principais emissoras 

do centro do país, com respeitada história no rádio esportivo, não suportou o peso da 

polarização entre Guaíba e Gaúcha e suspendeu as transmissões de jogos em 1989. No 

entanto, em 1994, por decisão dos diretores Jorge Seadi Júnior e Ubirajara Valdez, 

recomeçou a investir no Departamento de Esportes. Percebeu-se que, para se firmar no 

quadro da radiodifusão gaúcha, não se pode desprezar as transmissões de futebol. Uma 

equipe de esportes fortalecida traz credibilidade e audiência para a emissora, facilitando 

a conquista de patrocinadores.  

 

 Tão logo voltou a transmitir jogos, a Bandeirantes de Porto Alegre passou a 

enfrentar sérias dificuldades financeiras. A única saída foi inovar administrativamente, 

através da composição de uma cooperativa de funcionários, que trataram de dar 

continuação ao projeto. As inovações estruturais continuaram presentes durante a 

trajetória da emissora nesses dez anos de transmissão. Diversas alternativas foram 

tentadas para se manter as irradiações de futebol e aperfeiçoá-las. Atualmente, a rádio 

funciona através de uma parceria com a empresa Sidon. No entanto, mais incontornável 

que os obstáculos financeiros parecia ser transpor o divisor que direcionava ouvintes 

apenas para a Gauíba ou para a Gaúcha. Para vencer esse costume, foi preciso 

diferenciar-se, buscando um público que ansiava por um rádio esportivo diferente 

daquele feito durante décadas no Rio Grande do Sul. 

 

 A Bandeirantes consolidou-se no rádio esportivo gaúcho ao usar uma linguagem 

diferenciada, mostrando algo novo ao público. As jornadas ganharam novos 

personagens, mesclando o estilo de transmissão clássico do AM com a descontração 

própria do FM. Também nos programas de estúdio utilizou-se uma forma até então 

desprezada no esporte: música e informação. O debate e uma programação informativa 
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regular completaram a personalidade que a emissora assumiu para afirmar o seu prefixo. 

Para conquistar a fidelidade do ouvinte e promover sua identificação com a rádio foram 

abertas as portas para a interatividade. No âmbito profissional, posicionou-se como uma 

emissora que forma seus profissionais e, além disso, ocupou postos da equipe com 

radialistas que geralmente são relegados a um plano secundário no jornalismo esportivo, 

como o jovem locutor e a figura feminina na reportagem. 
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Alexandre Praetzel – Coordenador de Esportes da Rádio Bandeirantes 

Entrevista realizada em 18/05/2005 

 

Gostaria se saber um pouco da tua história profissional. Tu começaste na Gaúcha? 

Na verdade, eu fiz um free lance para a Rádio Guaíba, na eleição municipal de 1992. 

Fui chefe de equipe de zona eleitoral, na cobertura da eleição. Quando terminei, recebi 

um convite para estagiar na Gaúcha, mas o estágio duraria apenas três meses porque eu 

me formaria no fim do ano. Perguntaram se eu queria e acabei pegando. Após isso, tive 

que sair porque não havia vaga e depois voltei pelo Departamento de Jornalismo, para 

fazer Campo e Lavoura e redação. Nesse meio tempo, em 1993, fui para O pioneiro e 

fiquei três meses fazendo esporte lá. De volta na Gaúcha, passei por todas as áreas até 

voltar para o esporte em janeiro de 1995, onde fiquei até maio de 2001, quando vim 

para a Bandeirantes. 

Tu sempre quiseste fazer esporte ou tinhas aquela dúvida própria dos estudantes 

de jornalismo? 

A minha família é apaixonada por futebol há muitas gerações e eu peguei esse 

fanatismo. Sempre gostei, sempre li muito do assunto, não só sobre futebol, mas sobre 

todos os esportes. Na minha formação, dos seis anos em diante, sempre tive a idéia fixa 

de ser jornalista esportivo. Foi o meu objetivo de vida, então estou fazendo o que gosto. 

Tu não te assustavas com aquele preconceito que existe contra os jornalistas 

esportivos? 

Esse preconceito, na realidade, é muita dor de cotovelo, porque, se tu fores ver, os 

principais jornalistas aqui do estado, e até do Brasil, a maioria deles passou pelo 

Departamento de Esportes, todos se criaram no esporte. Então tu vês, na cobertura de 

eleição, quem tem mais facilidade de comandar, de improvisar? É o pessoal do esporte, 

porque os profissionais do esporte vivem uma rotina diversificada. Daqui a pouco 

estoura um assunto e tu tens que resolver, tens que correr atrás, tens que buscar. A 

facilidade de improviso e de se comunicar com o público é muito grande. Então se a 

gente for ver os grandes jornalistas hoje, a maioria passou pelo Departamento de 

Esportes. Portanto, eu considero isso mais dor de cotovelo, falta de argumento de quem 

considera o jornalismo esportivo menor do que o jornalismo de política, de economia. É 

preconceito de quem não consegue superar os que são criados no esporte. 

Então tu vieste para a Bandeirantes por oportunidade profissional mesmo? 
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Eu fui demitido da Gaúcha. Fiquei sete dias parado e as três rádios me convidaram para 

trabalhar, a Pampa, a Guaíba e a Bandeirantes. E eu fiquei analisando o que era melhor 

para mim. Na realidade, a Bandeirantes fez uma sondagem, a Guaíba ficou de 

apresentar uma proposta e a Pampa apresentou uma proposta. Quando estava para 

acertar com a Pampa, me ligaram aqui da Bandeirantes e eu vim para cá porque a 

proposta era maior financeiramente e também com a possibilidade de espaço e de 

crescimento maior. Isso foi em maio de 2001. 

Como a Bandeirantes estava quando tu chegaste e como foi o caminho que a rádio 

trilhou para ter um prefixo forte? 

Quando eu cheguei aqui, a Bandeirantes tinha uma idéia de “a nova cara do rádio 

gaúcho”. Na minha chegada aqui, conhecendo todos os profissionais, foi fácil a 

adaptação, fácil o entrosamento. Eu já ouvia bastante a rádio quando trabalhava na 

Gaúcha, então não houve problema nenhum. Ela se criou  com um prefixo forte através 

da sua equipe e da qualidade dos seus profissionais, e o modo de lidar com a informação 

e a opinião. Hoje a Bandeirantes é uma rádio muito informativa, que procura repercutir 

ao máximo as informações, ela é ágil e tem uma equipe talentosa, muito trabalhadora e 

investigativa. Temos uma opinião forte. A gente tem muita rejeição em relação a 

posicionamentos, mas a temos muito respeito dos ouvintes e do meio. É o debate aberto, 

algo que não acontece nas outras emissoras. Dentro da responsabilidade, a gente procura 

ir ao máximo na notícia, no debate, e é isso que tornou a Bandeirantes forte, que faz 

com que ela tenha a audiência que tem hoje. 

É uma espécie de aprofundamento do jornalismo esportivo, então? 

Tem que procurar fazer diferente do que as outras fazem. Acabou um pouco aquele 

negócio de que aqui só existem a Gaúcha e a Guaíba. A Bandeirantes é uma realidade 

hoje, é o segundo lugar no Ibope e estamos tentando crescer cada vez mais. 

Criou-se essa polarização entre Guaíba e Gaúcha, depois a Pampa veio com uma 

proposta de tempo integral... 

Mas não aproveitou. Ela se baseou na proposta da Guaíba e da Gaúcha, já a Band 

procurou fazer algo diferente. 

O que tu acha do jornalismo esportivo gaúcho se comparado àquele que se faz no 

resto do país? 

Aqui se faz o melhor jornalismo esportivo. Existem jornalistas competentes no resto do 

país, mas aqui se encontram os mais profissionais. Aqui se trabalha mais a notícia, não 

existe promiscuidade com os clubes, todo mundo procura deixar os interesses de lado. O 
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pessoal se preocupa com o trabalho, com a notícia, com a investigação e a divulgação. 

Eu acho que o futebol gaúcho só tem a agradecer à imprensa esportiva daqui. Acho que 

se não fosse a imprensa, Inter e Grêmio talvez não fossem tão grandes e respeitados 

como são.  

No Rio, quando se entrevista o Romário, ele pode estar xingando o Pelé que os 

jornalistas estão rindo com ele, é peixe pra lá e peixe pra cá... 

Exatamente, ninguém pergunta para ele “Romário, o Pelé é o maior nome da história. 

Quem é tu pra xingar o Pelé?”. Aqui perguntariam, eu perguntaria, embora ache o 

Romário um monstro, mas o Pelé foi o Pelé. 

Qual o papel da publicidade no jornalismo esportivo? Afinal o futebol no rádio se 

criou assim, com o anunciante. 

Nós temos nossos anunciantes de jornada, trabalhamos com eles, mas não existe 

promiscuidade com isso. O cara ser mais garoto-propaganda que jornalista, isso 

depende do enfoque dele, do que ele pretende passar para o público. Eu não tenho esse 

perfil, e a maioria aqui também não, de ser um vendedor. Talvez o caminho seja esse 

para se arrecadar mais dinheiro, já que o jornalismo esportivo é muito mal pago, mas eu 

não gosto, não vejo com bons olhos. Não existe comprometimento nenhum. Se eu 

conseguir uma cota de publicidade do armazém da esquina e ele vender um produto 

ruim, eu vou concordar com isso? Não, não vou, não é assim.  O anunciante é 

fundamental no rádio, sem o anunciante não há transmissão, não tem faturamento. Não 

se pode fugir disso. Mas sem comprometimento, o anunciante anuncia e nós 

trabalhamos para oferecer a ele um ótimo produto. A relação para mim é essa. 

Qual o segredo dos programas Apito Final e Band Esporte Show, que surgiram, 

cresceram e hoje competem com os programas da Guaíba e da Gaúcha? 

O segredo do Apito Final é que a gente fala 90 minutos de futebol, os debatedores são 

debatedores de verdade, ninguém hesita em dar a sua opinião, em colocar a sua idéia. 

Acho que o Apito é o programa mais verdadeiro de debates hoje. Ali estão cinco pessoas 

que estão debatendo as suas idéias e opiniões, independendo de quem concorda ou não. 

Esse é o diferencial do Apito Final, o que cativou os ouvintes. Hoje, o programa tem 

uma audiência consolidada, uma média que há cinco anos não baixa nunca. A gente faz 

com muito gosto, é trabalho e lazer ao mesmo tempo, pois falamos de algo que 

gostamos, que é o futebol, e são noventa minutos sobre isso. Quando a gente desvia um 

pouco, procuramos voltar para esse tema. Por exemplo, o Sala de Redação às vezes 

foge do assunto, nós não. A linha editorial, não só do Apito mas de toda a nossa equipe, 
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é a opinião. Nós vamos para o debate, colocamos nossas idéias. O Apito ainda não tem 

a metade da audiência do Sala, mas está se aproximando, algo que há dez anos atrás era 

inimaginável Estamos com uma média de dez mil ouvintes por minuto, o Sala tem 33 

mil. O Sala hoje deveria ter muito mais audiência. No Band Esporte Show eu prezo a 

informação, determinei uma linha  de programa, segunda é o debate com a reportagem, 

terça participa o Ribeiro Netto, quarta, quando não tem jogo, eu faço sozinho e sexta é o 

debate com outras pessoas, sobre um assunto específico. O programa então pegou uma 

cara, mas sempre bato forte na informação. Hoje, por exemplo, a Série B é um 

campeonato que chama a atenção do Brasil e tem que ter informação sobre isso. O 

ouvinte sabe que sempre vai estar ouvindo alguma coisa, uma entrevista, uma matéria, 

resultados e transmissões de jogos. 

E facilita o fato de a Bandeirantes fazer parte de uma rede? 

Facilita em relação ao material, em relação a entrevistas, esse tipo de coisa, mas cada 

emissora tem a sua identidade. A Bandeirantes de São Paulo faz o seu trabalho e nós 

fazemos o nosso. Até porque nós usamos o nome Bandeirantes, mas somos 

terceirizados. O Pedro Paulo Záchia tem uma empresa, chamada Sidon, e nós somos 

funcionários da Sidon prestando serviços para a emissora. É uma parceria. 

Essa parceria vem desde quando? 

Desde maio de 2004, está fechando um ano. Mas a marca é da Bandeirantes. 

Internamente, é Bandeirantes-Sidon. 

A Bandeirantes tem aberto mais espaço para a interatividade, desde aquela 

história do “ouvinte zero”. 

Essa história foi ótima para a emissora. Eu estava na gaúcha e a Bandeirantes ganhou 

um marketing maravilhoso com isso. 

Tu achas que é uma nova tendência no rádio a abertura de espaço para a 

interatividade? 

Isso já está consolidado. Aqui abriram-se as portas para a interatividade, a Pampa 

saturava muito porque só ouvinte também ninguém agüenta. Aqui isso existe através da 

leitura de opiniões, mas dificilmente tu vais ouvir ouvintes falando no ar, só em 

ocasiões muito importantes. Mas a interatividade é importante porque os ouvintes nos 

ajudam a fazer o programa. Quantas informações o ouvinte manda por e-mail dizendo 

“dá uma olhada no que eu fiquei sabendo” e a gente vai atrás e realmente confirma 

aquilo. Isso não tem preço. Aqui foi o pólo criador da interatividade, inclusive através 

da criação de quadros comerciais. 
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Em São Paulo popularizou-se uma espécie de show no rádio. Por que aqui não 

pegou? 

É que aqui tem o duplex, em São Paulo eles fazem apenas um jogo. Transmitem o jogo 

mais importante e as outras partidas são através de postos, portanto eles têm mais 

espaço de fazer esse tipo de coisa, com vinhetas, esse tipo de coisa que é o chamado 

“brilho” no rádio. Sempre foi uma coisa deles, dos cariocas e dos paulistas. A Pampa e a 

própria Bandeirantes poderiam ter mudado o estilo de jornada, colocando coisas 

diferentes. 

Mas tu achas que isso é válido, que atrai os ouvintes? 

Algumas mudanças atraem, mas é preciso ter um jogo apenas. Com duplex é duplicado, 

porque é muito dinâmico,  e o “brilho” demora muito, o gol nas transmissões de São 

Paulo demora muito.  

Em quem tu te espelhaste no rádio e no jornalismo? 

Tu pode te surpreenderes com a minha resposta, mas não me espelhei em ninguém. Eu 

adotei o meu estilo, eu tenho boa memória, eu leio muito e por isso adquiri um 

vocabulário interessante, e adotei uma linha de atuação, tentando extrair do entrevistado 

o máximo que puder. Adotei um estilo próprio, sem me espelhar em ninguém. 

E agora com a coordenação de esportes? 

Eu assumi no dia 7 de março. É uma experiência interessante, acabei me afastando do 

cotidiano dos clubes, pois tenho responsabilidade sobre o planejamento, a programação 

e o produto. Mas jogos e viagens eu faço normalmente. Antes eu estava sempre no 

estádio, agora vou esporadicamente.  

Como fica a relação com o clube de preferência? É necessário esconder o time? 

Aqui é complicado porque só tem dois clubes grandes e se tu te identificas tu ficas 

marcado. Se tu és colorado, odeias o Grêmio e vice-versa, mas não é assim. Agora, uma 

coisa é certa, o jornalista depois que se forma e começa a trabalhar ele se desvincula 

completamente do seu clube do coração. Depois que tu conhece os bastidores do 

futebol...O torcedor não tem a menor idéia do que é o futebol. Hoje trata-se de um 

negócio, onde o ambiente muitas vezes é péssimo. Atualmente, o futebol muitas vezes é 

intragável, decepcionante até. Tu podes perguntar para muitos dirigentes antigos, os 

jogadores não estão nem aí. Então tu vais te indispor, colocar paixão acima do trabalho, 

acima das relações? Isso acabou, não existe mais. 
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Cláudio Cabral – Comentarista Rádio Bandeirantes 

Entrevista concedida em 23/05/2005 

 

Gostaria de saber um pouco da tua história profissional. Tu já nasceste em casa de 

jornalista, não é? 

Na verdade, eu nasci em casa de jornalista. E a minha carreira de jornalista começou em 

1962 na Rádio Guaíba, quando eu entrei como repórter fazendo a cobertura do Esporte 

Clube São José e fiquei pouco mais de um ano. Depois eu saí porque enfrentei um 

problema de ordem pessoal, que me desiludiu. Tudo que eu fazia de bom diziam que era 

o meu pai que ajudava e tudo que eu fazia de ruim diziam que era eu. Então eu resolvi 

largar e partir para uma outro ramo de jornalismo, inclusive meu pai e eu 

representávamos em Porto Alegre a agência noticiosa France Press, da França, e era um 

jornalismo de caráter internacional. Nós tinha um escritório aqui e eu acabei fazendo 

isso, que era gerenciar uma cobertura internacional que vinha por teletipos na época. Na 

France Press, eu fiz, em 1963, a cobertura da Universíade, juntamente com o pessoal da 

France Press de todo o canto do mundo, que se reuniu no nosso escritório. Cada 

profissional cobriu um esporte e essas notícias eram enviadas, para tu teres uma idéia, 

eram enviadas por telegrama para a central em Paris, que as distribuía para o mundo 

inteiro. Então eu fiz isso. Depois, fui ser dirigente de futebol do Internacional. Meu pai 

faleceu em 1983 e em 1985 eu fui convidado por colegas para fazer parte de um projeto 

de rádio chamado Rádio Sucesso. Era um projeto do qual participavam o Pedro Ernesto, 

o João Garcia, o Paulo Mesquita, enfim, jornalistas da Rádio Gaúcha e da Guaíba, que 

resolveram partir para essa espécie de cooperativa independente. Ficamos um ano 

inteiro na Rádio Sucesso, mas o projeto não avançou porque a rádio não tinha dial, tinha 

muito pouca potência. A rádio chegou num limite e depois não conseguiu avançar. 

Então, alguns profissionais voltaram para suas emissoras e eu vim para a Rádio 

Difusora na época, a mesma Bandeirantes de hoje, e fiz jornadas, programa de debates e 

fui comentarista. Dois anos depois, eu me transferi para a Gaúcha, onde fiz o Sala de 

Redação, mas não fazia jornadas e isso, sob certo aspecto, foi uma coisa que me 

cerceou, me tirou a possibilidade de progredir.  A justificativa que eles usavam para eu 

não fazer jornadas é que eu era muito vinculado ao Inter, que não seria um camarada 

imparcial. Eu tentei fazer eles verem que não é bem assim, que o fato de tu teres um 

clube não significa que tu, profissionalmente, não sejas imparcial, mas não adiantou. 

Então, nove anos depois de ter entrado na Gaúcha, resolvi sair e vir para a Bandeirantes 
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que havia decidido montar uma equipe de esportes, e estou aqui até hoje. Estou aqui 

desde o começo e, em fevereiro deste ano, nós completamos dez anos.  

E como estava a rádio quando da tua chegada? Quais eram as dificuldades? 

A rádio resolveu, a certa altura da sua vida, que precisava aumentar sua audiência, 

porque a audiência era muito baixa e, entre outras coisas que se achou que seria bom, 

estava montar uma equipe de esportes. Daquela equipe original, só estou eu, agora 

voltou o Mesquita. Nós tivemos um azar porque no momento que implantamos a equipe 

houve logo em seguida uma Copa América, no Uruguai, e nós fomos obrigados a cobrir. 

Nós fomos, a cobertura foi feita e nós ainda não tínhamos o respaldo da publicidade, o 

que fez com que o projeto começasse deficitário. Isso prejudicou o andamento das 

coisas, tanto que depois de determinado tempo nós tivemos que assumir, através de uma 

espécie de cooperativa, que nunca chegou a se concretizar juridicamente mas 

funcionava como tal. 

Quem participava nessa época, além de ti e do Mesquita? 

Participavam o Meneghetti, o Paulo Pires, o Ribeiro Netto, que também estão desde o 

começo, o João Garcia, o Nando Gross, o Mário Lima, o Jorge Estrada, o Dênis Olinto, 

o Antônio Augusto, esse pessoal. Era uma bela equipe de profissionais. 

E por que tu escolheste o rádio, já que o teu pai alcançou maior destaque no 

jornalismo impresso? 

É que na época do meu pai a mídia eletrônica existia de uma maneira diferente, 

valorizando mais a novela, os programas de auditório, de calouros, e não havia 

cobertura esportiva. Em matéria de futebol, de esportes, a única mídia existente era a 

mídia impressa. Então, houve uma evolução natural, o rádio foi se aprimorando, surgiu 

a TV e a mídia ficou ampliada. Ao mesmo tempo, talvez por um fenômeno social, o 

futebol passou a ser uma coisa importante, começou a movimentar muita gente, passou 

a ser um segmento muito emocional, as pessoas da sociedade atiraram-se de cabeça 

nesse esporte, então os órgãos de comunicação chegaram a conclusão de que o futebol 

merecia uma cobertura diferenciada, que ganhou contornos mais efetivos por ocasião da 

Redentora, em 1964, quando o aspecto político, que é outro grande tema de cobertura 

jornalística, foi cerceado pela censura. Praticamente, restou apenas o futebol, que teve 

ganhos em matéria de cobertura, e houve o boom do futebol. Quando o país retornou à 

normalidade, o espaço do futebol não foi tirado, acrescentaram o espaço da política. 

O futebol era uma maneira das rádios se dirigirem à população. 
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Hoje o futebol é uma atividade empresarial seríssima, as maiores empresas do mundo 

estão vinculadas ao futebol. A maior empresa do mundo é a Fifa. As grandes verbas 

publicitárias e patrocinadores estão no futebol 

O rádio acompanhou essa transformação do futebol em negócio? 

O rádio teve um momento em que se dizia que iria acabar, que foi quando apareceu a 

TV. Então surgiu o transistor e com ele o rádio de pilha, que passou a ser um 

acompanhante das pessoas mesmo no desenvolvimento de suas atividades, coisa que 

não acontece com a TV. A televisão exige atenção e o rádio não. Quando a TV começou 

a se aperfeiçoar e a fazer praticamente tudo que o rádio fazia, surgiu a segunda grande 

invenção que beneficiou o rádio: o telefone celular. Hoje o rádio compete com a 

televisão, mas com uma vantagem muito maior em termos de instantaneidade. E hoje se 

tu ligas o rádio tu podes continuar aquilo que estás fazendo. 

Também talvez devido ao tempo de repercutir as notícias porque o rádio tem 24 

horas para debater os assuntos. 

Exatamente. Ele é muito mais maleável que a televisão, que é estereotipada. Por esse 

motivo eu prefiro muito mais o rádio do que a TV. Na televisão tu tens uma hora e meia 

de preparação para um programa de dois minutos. No rádio, tu não precisas de nenhuma 

preparação, além de lidar com algo sensacional, que é o imaginário. E a TV te deixa nu 

com a imagem. As pessoas que escutam rádio pensam como será o Cláudio Cabral? 

Será que ele é mal-humorado? Será que ele é alto? Que é magro? Na televisão, não há 

imaginário. Em matéria de programação, a televisão está fazendo hoje o que o rádio 

fazia há dez anos atrás, novelas e esse tipo de coisa, mas vai chegar uma hora em que 

ela evoluirá também. 

Que dificuldades a Bandeirantes enfrentou nesses anos, já que hoje ela é uma rádio 

consolidada? 

Hoje ela tem público consolidado e prefixo consolidado. Uma dificuldade do começo 

deve-se a algo histórico no Rio Grande do Sul, que é um estado divido em maragato e 

chimango, Grêmio e Inter, PTB e PSD, estou falando tradicionalmente, claro. Preto e 

Branco, Clube do Comércio e Leopoldina Juvenil, Caldas Júnior e RBS, sempre duas 

coisas. O terceiro sempre teve grandes dificuldades para poder ser inserido e a Band era 

uma terceira alternativa em um meio que tradicionalmente tinha duas emissoras, a 

Guaíba e a Gaúcha, já consolidadas por longos anos e que já faziam o que a 

Bandeirantes estava começando a fazer, que era o esporte. Então essa foi a grande 

dificuldade, uma terceira entidade conseguir penetrar num mundo que era apenas de 
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duas, polarizado ao ponto de em certa época ficar só uma, quando apenas a Guaíba 

transmitia. Mas a segunda alternativa era sempre a Gaúcha. Então a Bandeirantes surgia 

como uma terceira via, algo que nunca foi bem aceito no Rio Grande do Sul e nós 

conseguimos alterar isso, tanto que hoje, segundo o Ibope, nós somos o segundo lugar, 

apenas atrás da Gaúcha. 

E qual foi o diferencial da rádio para alcançar isso? 

Nossa proposta tem alguns diferenciais. Por exemplo, foi aqui que começou a 

interatividade dos ouvintes, isso foi um fato novo. O segundo fato foi que a 

Bandeirantes começou a criar os seus profissionais, não esperou para pegar alguém da 

Gaúcha ou da Guaíba, a não ser no início. Depois, ela começou a formar os seus 

profissionais, é uma espécie de rádio-escola. Tanto que, não vou dizer todos, mas 

grande parte dos novos talentos do mercado foram criados aqui na Bandeirantes, e ela 

continua assim. O terceiro aspecto foi a qualidade dos profissionais e o quarto foi a 

insistência de manter a mesma programação durante todo esse tempo. Isso acostumou o 

ouvinte, que sabe que às 11h ele tem o Atualidades Esportivas, que às 12h30 ele tem o 

Apito Final porque são dez anos fazendo isso, que é uma das condições primordiais para 

que o ouvinte se ligue em ti. Foi nesses quatro pilares a Bandeirantes baseou-se, com 

todas as dificuldades e mudanças, inclusive administrativas, mas sempre manteve essa 

postura que acabou solidificando a programação. 

Sobre a rádio-escola, pode-se acompanhar que, por exemplo, os repórteres são 

formados aqui. Eles começam como produtores e, gradativamente, passam a fazer 

reportagens. 

Hoje nós estamos formando outro narrador, o Gustavo Berton. Nós temos dois e 

tivemos dificuldades em conseguir um terceiro, então resolvemos formá-lo aqui. Assim 

como os repórteres. O Wagner Martins começou como produtor e em dois meses estava 

fazendo reportagens. Nós apostamos nos profissionais, temos uma percepção 

razoavelmente boa das qualificações e apostamos neles. E no funcionamento da equipe, 

ao contrário das outras rádios que tem uma hierarquia imutável, claro que nós também 

temos uma hierarquia, mas o primeiro “traz o osso e também come o filé”. 

O Apito Final foi o primeiro programa mais ouvido da rádio desde o começo. 

Como ele vem conseguindo competir com o Sala de Redação, que é um programa 

consagrado do rádio? 

Nós resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente do Sala, que no decorrer do tempo 

acabou se transformando num programa de variedades, fala em futebol mas fala de 



 

 

103 
 

 

outras coisas também. A primeira coisa que resolvemos fazer foi desencontrar horários, 

nós começamos meia hora antes. Por que? Porque o cara começa a ouvir e se está bom 

ele fica por ali. Os comerciais nós procuramos fazer em horários diferentes dos que o 

Sala faz. E outro aspecto fundamental, nós só falamos de futebol. Essas três coisas nos 

diferenciam do Sala. Então, tu escutas o Sala, mas se tu queres escutar futebol, sabes 

que na Bandeirantes estão falando de futebol. Como o horário é voltado para  o torcedor 

de futebol, ele vai nos ouvir. Pode dar uma “zapeada”, se gostar vai ficando, se não 

gostar, troca. Nós temos outra vantagem que é o dial, ao lado da Gaúcha. Se o cara não 

está gostando da Gaúcha, ele vem para nós. Mas nesse aspecto, nós temos vantagem 

porque o cara que nos ouve sabe que vai ouvir futebol, enquanto o cara que ouve a 

Gaúcha quer ouvir futebol, mas as vezes não consegue porque eles estão falando de 

outras coisas. Outra diferença é estrutural. A Gaúcha faz uma coisa que para nós está 

superada, que é o torcedor, o gremista e o colorado. Isso para nós está superado, o 

negócio é discutir futebol. 

Inclusive quando tu foste para a Gaúcha era essa a intenção deles. 

Era a intenção deles, mas não a minha. Isso eu não ia fazer porque eu queria ter uma 

perspectiva e se eu fico torcedor, estou morto. Por mais isento que tu sejas, e podes ser, 

se tu fazes o papel do torcedor isso é impossível, tu tens um papel a fazer e, como 

torcedor tu perdes a credibilidade do outro lado. 

Tu te sentes privilegiado de poder assumir o time preferido e ainda assim manter a 

credibilidade? 

Sinto sim um privilégio e me sinto gratificado porque esse era o meu objetivo, eu tinha 

que conseguir fazer isso e as pessoas tinham que me deixar tentar. E foi aqui na 

Bandeirantes que eu consegui manter essa postura e hoje eu sou reconhecido por 

gremistas e por colorados, embora os colorados  gostem menos de mim do que os 

gremistas. Os gremistas me respeitam, já os colorados acham que eu tenho que ser 

colorado. Na minha ótica, eu tenho que dizer a minha verdade. 

E como tu vês essa postura da maioria dos profissionais da imprensa de 

esconderem o seu time? 

Essa questão de clube é uma coisa que eu respeito muito, porque isso é pessoal, cada um 

sabe o que é melhor para si. Então, se as pessoas não querem revelar os seus clubes, 

acho isso uma atitude respeitável, que da minha parte não tem nenhuma rejeição. É que 

eu não podia fazer isso porque fui dirigente do Internacional antes de ser profissional do 

rádio. Eu estava afastado e quando voltei não podia passar uma borracha na minha 
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história de dirigente do Inter, mas o que eu precisava fazer era, na minha função 

profissional, mostrar que isso não tinha nada a ver. 

O que tu achas do papel do comentarista no rádio esportivo? 

Eu acho que, no Rio Grande do Sul, há uma peculiaridade muito grande. O torcedor vai 

para o jogo ou não, mas ele está com um radinho, então o torcedor não vai discutir o que 

está vendo, ele vai discutir a opinião dos comentaristas. Então, a opinião do 

comentarista é transcendental numa equipe de esportes porque ela dará a credibilidade 

ou não a essa equipe. O torcedor que está assistindo ao jogo e ouvindo o rádio, se tu 

dizes alguma coisa que ele não goste, embora esteja acontecendo no jogo, ele vai 

reclamar de ti. Aqui não se discute o jogo, se discute a opinião do comentarista e isso, 

por si só, já é uma demonstração da opinião em uma jornada ou em uma programação 

esportiva, tanto que as pessoas mais credenciadas e com maior ou menor credibilidade 

são os comentaristas. 

E como tu analisas as pessoas, aqui no estado e no Brasil, que atuam como 

comentaristas? 

Eu vejo uma invasão imprópria, indevida, de pessoas que sequer são profissionais e não 

têm a menor capacidade de comentar jogos, de transmitir uma idéia disso, que estão no 

meios de comunicação em razão das verbas de publicidade. Como eles têm certo nome, 

isso pode acarretar numa verba que venha para essa ou aquela emissora. Não é por 

competência profissional, é pela imagem. Isso está determinando um nivelamento por 

baixo da opinião sobre futebol, que está sendo muito abastardada por pessoas que, pelo 

fato de terem sido grandes jogadores, não significa dizer que entendem de futebol, 

porque muitos jogaram sem saber porque jogavam. Determina ainda uma invasão 

profissional em uma área que devia ser respeitada e reservada aos profissionais da 

comunicação. Então me dói muito e muito preocupado eu fico quando eu vejo as 

faculdades formarem profissionais e os lugares onde eles trabalhariam estarem 

ocupados por pessoas sem gabarito e sem formação. 

Parece que o jornalismo esportivo sempre foi uma área meio invadida. 

Sempre foi, mas a invasão era pequena porque a importância que o jornalismo esportivo 

tinha era menor. Agora como ele passou a ter uma importância muito maior, é uma 

horda. Tu vais ver vôlei, basquete e futebol e são todos ex-jogadores que comentam. 

Alguns não tem a menor capacidade. Em matéria de televisão, eu gosto muito da ESPN 

Brasil, que cultua profissionais, a SporTV tem alguma invasão, mas não tanto quanto a 
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TV aberta. Nós aqui na Bandeirantes procuramos  preservar os profissionais. Às vezes, 

tu precisas de uma outra pessoa, mas como complemento, não como fundamental. 

Até que ponto vai ou deveria ir a publicidade no rádio esportivo? 

Hoje a gente  costumar dizer que, à exceção dos poucos que ganham bem, os outros 

precisam ser vendedores. Além de serem profissionais, precisam vender. Precisam 

agregar ao seu salário a comissão de venda publicitária. Evidentemente que as verbas 

publicitárias são proporcionais à importância da emissora. Claro que quando nós 

começamos tínhamos grandes dificuldades e vivemos um bom tempo dependendo da 

benemerência dos amigos. Hoje não é o caso, nós temos uma posição consolidada, 

vendemos o veículo e a programação, antes nós vendíamos a amizade. Atualmente, 

aumentou sobremaneira o número de jogos fora do estado, o que encareceu muito. Aos 

poucos, a cobertura foi sendo diminuída em termos de participação. Hoje, por exemplo, 

só viaja o repórter, à exceção de grandes decisões, quando se leva uma equipe inteira. O 

futuro do rádio vai ser a TV, vai ser o tubo, não há como ser diferente.  

Existem  profissionais que vestem a camisa do patrocinador. Como tu vês essa 

situação? 

Tu tens que ser profissional, não tem que vestir a camiseta de ninguém. Não deve vestir 

nem a camisa da emissora nem de patrocinador nenhum, tu deves fazer a tua parte 

profissional. 

Tu és respeitado pelos ouvintes, pelos profissionais do futebol e pelos teus colegas. 

Como é isso? 

Eu sempre procurei, e talvez por isso tenha adquirido esse respeito, no segmento dos 

profissionais, porque eu reconheço que sou uma pessoa crítica, eu critico muito, mas 

sempre procurei diferenciar a pessoa da atividade. Minha crítica é sempre voltada para a 

atividade, jamais procuro atingir a pessoa. Ao mesmo tempo, sou capaz de elogiar 

quando alguma coisa está certa, não sou preconceituoso. Procuro ser justo e honesto em 

relação ao julgamento. Com relação ao torcedor, essa postura que adotei, ao mesmo 

tempo crítica e honesta, o torcedor vai percebendo. Isso vai somando pontos e tu 

consegues chegar a um nível de credibilidade que permite alcançar um nível de 

aceitação quase integral. Só não é integral porque a unanimidade é burra. O ouvinte 

gosta que tu digas e expliques o que tu dizes. É bom tu seres didático. Isso é o que te dá 

credibilidade, tu não estás dizendo algo ao vento, tu tens razões para isso. 

Nessa situação, se o ouvinte escutas o que tu dizes, que foi bom, ele acredita. 

É, isso vai formando uma idéia acerca da qualificação do profissional.  
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E as tuas expressões e máximas, tu as cria ou elas surgem espontaneamente? 

Elas vem ao natural, a maioria eu nem me lembro. O “falei e assino embaixo” foi uma 

criação minha, mas a sugestão foi de um outro colega profissional, que quando eu 

comecei a fazer comentário ele disse “olha, tu tens que marcar esse comentário, tens que 

ter uma abertura ou um fecho, algo que te caracterize, o cara ouve e sabe quem é”. Eu 

criei esse que é meio incoerente porque quem fala não assina. Mas acabou vingando, é 

uma marca. 

Tu disseste que o comentário do meio-dia no Atualidades é escrito porque precisa 

ser formulado. 

Não gosto de comentário sem pé nem cabeça. Como esse é um espaço teu, tens que 

fazer bem feito. Mas eu até faço de improviso, quando surge um fato novo. Mas o 

comentário ao vivo nunca tem aquele segmento de início, meio e fim que o comentário 

elaborado tem. Mas evidente que o comentário de jornada é no improviso. 
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Daniel Oliveira – primeiro narrador da Rádio Bandeirantes  

Entrevista realizada em 07/06/2005 

 

Queria saber um pouco da tua história profissional. Tu começaste como repórter 

na Guaíba? 

Na verdade, eu cursava a faculdade de Engenharia Eletrônica e arranjei um estágio na 

área técnica da TVE. Numa certa ocasião, estava passando um jogo do Inter pela TV, o 

pessoal estava liberado e ficou assistindo o jogo. Eu comecei a narrar de brincadeira e o 

cameraman disse “bah, mas tu sabes narrar, vou te apresentar para o cara que trabalha 

aqui no departamento de esportes”. Esse cara me colocou no estúdio e disse “segura um 

jogo”, eu narrei um pouco e ele me colocou para fazer um teste. Na época, a TVE 

transmitia jogos do Aimoré, isso em 1994 ou 1995. Ele me colocou para fazer um 

desses jogos. Eu fiz, gravamos um compacto, ele gostou e começaram a me colocar 

seguidamente. A partir dali, tranquei a faculdade de  Engenharia e comecei a cursar 

Jornalismo. Eu fiquei lá cerca de um ano, mas não consegui renovar o meu estágio 

porque mudou o governo. Acabei participando de um projeto que a Gaúcha fez pela 

Rádio 1120, que era o Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão. Eles mais ou 

menos me conheciam porque eu tinha participado daquele concurso O narrador do 

futuro, da Rádio Gaúcha e na categoria que eu concorri, pela idade que eu tinha, acabei 

concorrendo com muitos caras que já tinham narrado, já tinham experiência em rádios 

do interior. Acabei ganhando um menção honrosa pelo fato de nunca ter trabalhado em 

rádio e ter feito um jogo que eles gostaram. Apareceu essa vaga na 1120 e eu fiquei um 

ano fazendo futebol de salão para eles, esse Campeonato Metropolitano. Eu trabalhei 

ainda em alguns jogos para a Rádio ABC, em Novo Hamburgo, era a Rádio 1470 na 

época, mas que era do grupo editorial Vale dos Sinos. Depois, eu vim para a 

Bandeirantes, onde fazia setor do São José e jogos desse time, já narrando. Comecei a 

ter mais seqüência com futebol de campo aqui porque eu era o cara que mais narrava na 

rádio. O São José fazia três jogos por semana e eu narrava todos. Fiquei um ano aqui, 

comecei a fazer reportagem, que era um negócio que eu não gostava, mas o cara que 

está começando tem que fazer, o negócio é estar no mercado. Aqui eu era estagiário, 

então fui para a Guaíba como profissional, em 1996 ou 1997. Fiquei como repórter e 

produtor, saí em 2000. Na Guaíba, eu narrei pouco, fiz futebol de salão, mas queria 

narrar campo e narrei pouco. Até, segundo me falaram, o Paulo Sérgio Pinto, que era o 

Chefe de Esportes na época, teria comentado que eu nunca na vida seria narrador. Então 
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apareceu a oportunidade de vir para a Bandeirantes. O Meneghetti e o Nando Gross, que 

era Coordenador de Esportes, na época me ligaram e eu vim para cá. Estou faz quatro 

anos aqui, desde 2001. 

E aquele Gre-Nal em que o Haroldo de Sousa Perdeu a voz? 

Eu fazia torcida em Gre-Nal, como repórter eu estava numa hierarquia bem inferior até 

porque eu não era muito bom de reportagem. Então foi o primeiro Gre-Nal que eu fiz 

dando o time do Grêmio, um negócio que eu achava fantástico porque antes eu só fazia 

torcida. E nesse jogo deu um problema técnico, o Haroldo me chamou no ar e eu não 

conseguia entrar com o time do Grêmio porque o microfone estragou. E eu fiquei louco, 

pensei “puxa, não pode estar acontecendo isso”. E o cara estava consertando meu 

microfone e eu fora do ar, ouvindo a jornada atrás da goleira. Daqui a pouco eu senti 

que o Haroldo deu uma falhada na voz. Aconteceu a segunda, a terceira, a quarta falha. 

Na quinta, ele já estava quase sem voz. Então ele me chamou para a cabine, era uma 

abertura de Campeonato Brasileiro, em 1998. Quando eu cheguei na cabine, o Haroldo 

me disse “segue narrando” e eu assumi. A partir daí, eles começaram a me dar algumas 

chances para narrar, mas acabei não tento a seqüência que eu achava que poderia ter. 

Então apareceu a oportunidade de voltar para a Band numa condição bem melhor 

porque a primeira vez que eu tive aqui foi como estagiário. 

Na época que tu retornaste, como estava a rádio em termos de estrutura? 

Ela tinha alguns problemas, como toda a rádio. Não existe a rádio perfeita. O mais 

interessante é que a Bandeirantes passou por todo o tipo de dificuldades e sempre se 

manteve. Todo mundo dizia que  Bandeirantes iria quebrar. Não, isso nunca vai 

acontecer, hoje a Bandeirantes é uma rádio muito forte, ela está num processo de 

evolução muito grande.  

O que tu achas que foi essencial para a afirmação da emissora? 

A Bandeirantes tem uma linguagem diferente. O Apito Final para mim é o programa 

que definiu a linguagem da rádio, através de muita informação. A Band é uma rádio 

bem crítica em relação ao nosso futebol, até porque se vê cada coisa por aí que vou te 

contar... Então, a Bandeirantes é uma rádio de postura muito crítica, com uma 

linguagem muito jovem. O Nando Gross quando apresentava o Atualidades, ele fez um 

programa diferente, ele inovou a relação da resenha nos programas de rádio, colocou 

músicas e vinhetas diferentes. Então essa foi a linguagem que a Bandeirantes 

apresentou. Muitas vezes, ela não cobria determinado evento, mas ela apresentava 

alternativas que eram melhores do que o próprio jogo, por exemplo. Às vezes outras 
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pessoas estavam fazendo o jogo do Juventude e a gente transmitia uma entrevista muito 

melhor, colocando informações. Esse foi um fator decisivo para o crescimento da 

emissora. 

Inclusive inovando em jornadas também.  

É, nós fizemos jornadas com o pessoal da Rádio Ipanema. Em 2003, teve um Gre-Nal 

no Olímpico em que participou o Ico Tomas, o Mano Changes que era o colorado, o 

Porã que torce para o Grêmio, mais uma galera, o Eduardo Santos aqui no estúdio. A 

gente uniu as duas equipes no estádio e conseguiu promover uma linguagem bem 

diferente. Depois teve um Gre-Nal em Bento Gonçalves e a gente repetiu a dose. E o 

alemão Vitor Hugo, da Ipanema acabou participando do jogo, comentando. 

Isso é feito ocasionalmente. 

Exatamente. Para não desgastar o formato. E até foi uma idéia da Bandeirantes, porque 

hoje o esporte da rádio está num processo diferente. Na época que era vinculado 

diretamente à Rádio Bandeirantes, eles tiveram a idéia de fazer esse tipo de transmissão.  

Hoje é através da Sidon? 

É, já estamos há um ano vinculado a eles. 

E quais foram os teus jogos inesquecíveis aqui na Band? 

Foram vários. Teve Brasil e Argentina, eliminatórias da Copa, quando o Brasil perdeu 

por 2 a 1 em Buenos Aires. Eu fui sozinho pela rádio e consegui fazer tudo, participei 

da coletiva, entrevistei os jogadores, narrei o jogo. Essa foi uma transmissão que eu 

considero inesquecível. Grêmio e Corinthians, a final da Copa do Brasil, no Olímpico e 

lá no Morumbi, porque eu me lembro que o Grêmio estava perdendo de 2 a 0 em Porto 

Alegre e eu disse no ar, durante a transmissão, que o Grêmio empataria o jogou e foi 

isso que ocorreu. Essa foi uma transmissão muito legal por tudo que aconteceu, também 

por nossa ida a São Paulo com a equipe completa. 

Também porque essa deve ter sido a tua final de campeonato no âmbito nacional. 

É, nacional foi a primeira. 

O que tu acha do jornalismo esportivo, e mais especificamente das jornadas, que se 

faz aqui no Rio Grande do Sul se comparado com Rio e São Paulo? 

Acho a jornada daqui muito melhor. Ela tem muita informação, ela foca bem o jogo, tu 

não vês o atropelo como acontece fora. Em outros lugares têm muita jornada com 

vinheta, vinheta de gol, vinheta de escanteio, de lateral. Polui muito a jornada. Eu não 

gosto. Acho o jornalismo daqui muito mais sério. 

Queria te perguntar exatamente isso, sobre o “brilho” no rádio. 
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Eu não gosto muito. O nosso torcedor não tem essa cultura. Isso vem de longa data, é 

uma peculiaridade do rádio local. O rádio de Rio e São Paulo se presta muito a isso, eles 

têm muitas vinhetas, muitas frases de efeito. Aqui, o nosso ouvinte não está acostumado 

a isso, acho que não assimilaria. Daqui a pouco tu solta uma vinheta num lance da 

ataque e daí como fica? 

O narrador é o principal nome da rádio, pois transmite o jogo, principal produto 

da emissora. O esporte na rádio existe para isso. Como tu te sentes tendo alcançado 

esse posto ainda jovem? 

Se tu observas o Haroldo de Souza, o Pedro Ernesto e o Roberto Brauner, eu sou o mais 

novo de todos eles. Eu acho isso bacana, não esperava um crescimento tão rápido. 

Sempre quis narrar futebol, mas eu achei que teria mais dificuldades. Se estivesse em 

outro lugar, com certeza eu não teria a chance que estou tendo aqui. A Bandeirantes 

proporciona isso, ele forma o profissional. Tu recebes uma seqüência, a emissora vai te 

preparando. Tem um estagiário novo que está narrando muito jogo pela TV, o Gustavo 

Berton, para ter seqüência, duas vezes por semana. Quando eu cheguei aqui, não 

cheguei para ser primeiro, cheguei para ser segundo locutor. 

Quem era o primeiro? 

Era o Marcos Couto e tinha o PC Carvalho [hoje na Guaíba]. A primeira jornada que eu 

fiz aqui foi um jogo do Brasil, pelas categorias de base. Era o terceiro jogo da 

transmissão e eu fui o terceiro narrador. Na outra semana, estava fazendo o segundo e, 

na semana seguinte, já estava fazendo o primeiro. 

Em que profissional tu te espelhaste? Tens algum estilo que te influenciou? 

Eu gosto do estilo de narração do Haroldo, que é um pouco mais acelerado, mas tentar 

copiar alguém, isso eu sou totalmente contra, tu tens que ter uma identidade como 

narrador, tens que definir o teu estilo.  Mas eu gosto muito do Haroldo de Souza, 

gostava muito do Ranzolin, que eu acho que foi um dos melhores, se não o melhor 

narrador que eu vi. Ele tinha um grito de gol fantástico, um comando de jornada muito 

bom, sem contar que tinha uma baita voz. Eu já não tenho voz, nesse recurso eu perco 

para alguns. Aquele negócio do narrador clássico com um vozeirão, como o Milton 

Jung, hoje não é normal. Eu busco na emoção do jogo e na localização da bola, 

principalmente, suprir essa questão da voz e buscar algo diferente que chame a atenção 

do ouvinte, que possa prendê-lo. 

Antigamente, para trabalhar no rádio tinha que ter vozeirão. 
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Tinha que ter voz, hoje nem tanto. Hoje podemos ver profissionais muito bons cujo 

principal atributo não é a voz, mas a qualidade de um boletim, a qualidade na 

apresentação de um programa. 

Por ter apresentado sempre uma postura crítica, tanto na informação como no 

debate a Band se destacou, mas também por isso já teve alguns atritos com 

dirigentes de futebol. Como foi isso? 

Já tivemos problemas até com o Pedro Paulo Záchia, que é o nosso chefe. Mas isso 

acontece, não se está acostumado com a crítica mais forte. No caso do Grêmio, eles 

botaram uma nota em um jornal, contra a Bandeirantes. Nós processamos o Saul, mas 

ele acabou, numa manobra inteligente do advogado dele, pedindo desculpas no ar e isso 

meio que anulou o nosso processo porque ele se retratou, pediu desculpas. O dirigente 

de futebol, quando ele é oposição e tu criticas o clube, ele vem e te cumprimenta. 

Depois, quando ele é situação, fica bravo contigo, te dá as costas, te ameaça. Essa é uma 

relação muito complicada.  Com o Vitório Pífero, o Praetzel fez uma matéria e o Inter 

fez uma greve de silêncio. O Vitório deu certa vez a seguinte declaração. Eu viajei para 

fazer o jogo do Inter contra o Júnior na Colômbia e teve um jantar. O Vitório disse que 

não tinha prazer em falar para a Bandeirantes. Acontece que o Pedro Paulo e o Luis 

Fernando Záchia são os donos da Sidon, mas não têm interferência nenhuma na questão 

editorial da rádio, tanto que tu estás aqui e não viu o Pedro Paulo Záchia, ele vem 

apenas esporadicamente aqui. A gente continuou com a linha editorial da rádio, que é 

um jornalismo crítico, continuou a mesma coisa. O Vitório tinha dito que não tinha 

prazer em falar para a Bandeirante e nesse jantar ele me cobrou “pô, eu não falo mais 

para a Bandeirantes” e eu respondi “no que depender de mim eu não vou te entrevistar 

porque tu disse que não gosta de falar para a minha rádio”. Nunca a gente partiu para o 

fato pessoal, mas não quer falar não fala. Quem acaba privado de ouvir o dirigente é o 

torcedor, porque a gente é o elo entre o torcedor e o dirigente. É um compromisso nosso 

com o torcedor. 

E a história do “Ouvinte Zero”? 

Eu não estava na rádio naquela oportunidade, mas foi feita uma pesquisa do Ibope onde 

apareceu Bandeirantes 0 porcento de audiência. Então, o Nando Gross começou a dizer 

“olha, saiu o Ibope e nós temos 0 porcento de audiência. Pô, liguem para a rádio, 

alguém tem que estar nos ouvindo” e o pessoal começou a ligar para a rádio e dizer “eu 

sou ouvinte zero, só escuto a Bandeirantes” e se criou o Ouvinte Zero.  

O Nando Gross criou isso? 
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Ele criou no Atualidades e no Apito. Ele apresentava o Apito e quando eu cheguei ele 

me colocou para apresentar porque eu era narrador e tal. Ele o Praetzel me deram muita 

força. 

Quando tu começaste a apresentar o Atualidades quando? 

Quando o Praetzel assumiu, mas eu já apresentava antes. 

Tu sempre quiseste ser jornalista esportivo? 

Desde pequeno. Meu pai trabalhou em rádio, foi Chefe de Esportes da Guaíba. O nome 

dele é Luís Carlos Oliveira. Ele trabalhou na Folha da Tarde também, hoje ele é 

jornalista aposentado. Nos finais de semana ele ia trabalhar e eu o acompanhava. Desde 

guri eu comecei a freqüentar estúdios e redações, e comecei a gostar daquilo ali. 

Quando eu jogava botão, narrava o jogo. Minha mãe dizia “vai ser jornalista, vai ser 

narrador”. Eu ficava sozinho no quarto com um gravador ligado, jogando botão e 

narrando. Meu pai não queria que eu fosse jornalista, ele dizia para eu fazer outra coisa, 

ganhar dinheiro. Por isso eu fiz engenharia, que era um negócio que eu também gostava. 

Aqui na Bandeirantes os profissionais também atuam para angariar cotas de 

publicidade? 

Alguns sim, tem veículos que permitem isso, outros não. Eu por exemplo, não tenho 

tempo, mas gostaria. Mas precisa ter muito conhecimento, não é muito simples hoje sair 

para vender. Essa é uma tendência, pois hoje o jornalista, o cara que trabalha com o 

microfone, tem que correr atrás. 

Como a Bandeirantes transmite as copas? Ela trabalha em rede? 

Esse ano não, quer dizer, narrador eu não sei. O Ribeiro Neto está indo para a Copa das 

Confederações, vai fazer a cobertura. A Bandeirantes de Porto Alegre vai mandar 

alguém para a Copa do Mundo, não sei quem, mas alguém vai estar presente. Em 2002 

foi pela rede. 

A Bandeirantes de São Paulo mandou gente para a Copa de 2002 e a despesa foi 

grande. 

Para transmitir a Copa hoje é muito caro. Essa Copa das Confederações, o direito de 

transmissão é muito caro, não é fácil. Mas esse tipo de problema todas as rádios passam. 

 

 

 

 


