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RESUMO

MOTTA, Bruno Gouveia. Narração de Futebol em Rádio e TV no Brasil. Orientador: Nilo 

Sergio S. Gomes. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO. Monografia em Jornalismo.

A narração das partidas de futebol conquistou o papel de peça-chave no entendimento do jogo 

por  parte  de  milhões  de  espectadores  e  torcedores.  Desde  as  primeiras  transmissões  das 

partidas ao vivo no rádio, datadas da década de 1930, as equipes e o aparato técnico utilizados 

pelos veículos  de comunicação nas partidas  aumentaram proporcionalmente à importância 

comercial  e  cultural  adquirida  pelo  esporte  no  país,  que  cresceu  simultaneamente  à 

profissionalização  das  empresas  de  mídia.  Porém,  analisando  a  forma  de  narrar  o  jogo, 

percebemos poucas mudanças desde a consolidação da linguagem radiofônica. Grande parte 

dos profissionais da televisão descrevem o jogo ao espectador quase da mesma forma que os 

grandes nomes do rádio o fazem há décadas. Esta é a questão deste trabalho: como empregar 

uma narrativa complementar às imagens e ir além da descrição pura e simples?

Percorrendo a história do futebol, do rádio e da televisão no Brasil, verificamos as razões da 

“herança radiofônica” na linguagem utilizada na TV. Com base no que dizem os profissionais 

da área e no que já é feito de diferente na atualidade, sugerimos alternativas que otimizam o 

aproveitamento das características do veículo trazido ao país por Assis Chateaubriand.

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Televisão. Futebol. Narração.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tratará da narração do esporte mais popular do país nos dois meios onde 

as transmissões atraem mais espectadores. Se não podem estar no estádio – em alguns casos, 

mesmo se estiverem –,  torcedores  de  todos os  cantos  do  país  ligam seus  rádios  ou  seus 

televisores  e  vibram durante  os  90  minutos  de  uma partida  de  futebol.  Xingam árbitros, 

comentaristas e quem mais tiver uma opinião ou atitude contrária à sua paixão; comemoram 

gols,  vitórias,  títulos  e  zombam  dos  rivais.  Acabado  o  jogo  no  campo,  torna-se  assunto 

durante  dias  nos  bares,  restaurantes  e  onde mais  houver  pessoas  reunidas.  O futebol  tem 

milhões de fanáticos no país e mexe tanto com nosso povo que tem o poder de levar multidões 

uniformizadas para as ruas após vitórias importantes.

A mediação entre o jogo e o torcedor,  realizada por comunicadores  do rádio e da 

televisão, atua como uma parte fundamental para o entendimento desta paixão. O narrador, 

“[...] relator das emoções, de dramas, alegrias, vitórias e derrotas” (GUERRA, 2006, p. 53), é 

o “camisa 10” das transmissões: ele é quem articula a participação da equipe de repórteres e 

comentaristas.

Nosso  interesse  pelo  trabalho  dos  narradores  vem desde  a  infância,  nos  anos  90. 

Assistindo aos jogos, principalmente pela TV, torcemos para o time do coração. Vibramos 

também com as duas Copas do Mundo conquistadas pelo Brasil em um período de oito anos. 

Lamentamos a final perdida em 1998 e as eliminações precoces nas últimas duas edições do 

torneio. Em todos esses momentos, o locutor, mais do que seus companheiros de transmissão, 

foi o elo entre o jogo e quem estava em casa.

Sua  euforia  contagiava  tanto  que,  durante  as  “peladas”  na  rua,  cada  criança  se 

desdobrava jogando e narrando ao mesmo tempo.  A cada bola que passava entre os dois 

chinelos – ou acertava o muro em uma região previamente marcada –, longe do alcance do 

goleiro, surgia um novo Romário ou Ronaldinho após o longo grito que enunciava o feito: 

“Goooooooool!”.

Mais  tarde,  adquirimos  o  costume  de  acompanhar  os  jogos  também  pelo  rádio. 

Percebemos, neste veículo, uma linguagem mais rápida, que descreve fielmente o jogo mesmo 

sem o auxílio das imagens. Sensação diferente para quem estava acostumado a tê-las diante de 

si enquanto torcia, mas rapidamente conseguimos “ver”, mentalmente, os lances da partida.
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Comparando as narrações de diversos profissionais nos dois meios de comunicação, 

percebemos muitas  semelhanças.  “Tudo bem”,  pensamos,  “afinal futebol  é o mesmo jogo 

independente do veículo”. Porém, uma característica nos incomodou a partir de um ponto: em 

algum momento do ano de 2010, o narrador Silvio Luiz criticou o trabalho de um colega em 

seu Twitter: “Ele narra tudo que vê!”, escreveu.

A partir deste momento, a descrição excessiva dos lances passou a ser um problema 

para nós. Com a imagem, não há necessidade de dizer que o jogador “tirou de cabeça” ou 

“chutou  com  o  pé  esquerdo”.  Naquele  ano,  já  estávamos  na  Escola  de  Comunicação  e 

pensávamos  em possíveis  temas  para  a  Monografia.  Refletimos  e  chegamos  ao  seguinte 

pensamento, complementar ao anterior: “O jogo é o mesmo, mas os veículos são diferentes”. 

Portanto, cada meio de comunicação tem características específicas e a narração televisiva 

deve ser diferente do que é feito no rádio há décadas.

Assim,  formulamos  a  questão  deste  trabalho:  como  encontrar  uma  alternativa  à 

linguagem  vinda  do  rádio,  que  com a  presença  da  imagem  torna-se  tão  redundante?  Se 

queremos  apontar  uma  nova  forma  de  narração,  temos  que  entender  porque  o  modelo 

radiofônico foi adotado pelos profissionais da televisão. Para isso, realizaremos uma revisão 

da pesquisa bibliográfica nas áreas da Comunicação e do Esporte. Voltaremos ao início do 

rádio, do futebol e da TV no Brasil. Mais do que isso: refaremos o caminho que tornou rádio e 

futebol  tão  íntimos  a  ponto  de  fazer  o  esporte  ser  encarado  como  um  “espetáculo 

eminentemente radiofônico” (GUERRA, 2006, p. 11).

Para complementar  a  pesquisa,  é fundamental  saber a opinião dos profissionais  da 

comunicação esportiva sobre o tema. Assim, também utilizaremos entrevistas concedidas por 

alguns deles a órgãos de imprensa ao longo do texto.

Durante  a  preparação  do  projeto,  ainda  na  pesquisa  preliminar,  percebemos  que 

futebol e rádio surgiram no mesmo período histórico. A reunião que determinou as regras e a 

oficialização  do  esporte,  ocorrida  na  Inglaterra,  aconteceu  em  1863.  No  mesmo  ano  foi 

concebida a teoria sobre a existência das ondas eletromagnéticas, base teórica para a posterior 

invenção do rádio.

A modalidade esportiva chegou ao nosso país em 1894, mesmo ano que Guglieno 

Marconi anunciou a invenção – contestada, já que o padre brasileiro Landell de Moura teria 

feito o mesmo um ano antes (KLÖCKNER apud GUERRA, 2000) – do rádio. Depois de 

implantados  no  país,  ambos  começaram voltados  para  as  elites.  O futebol  demorou  para 

deixar de ser “lazer de europeus” e ganhar o tempero brasileiro, miscigenado e heterogêneo. 
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Já o rádio tinha receptores caros e era organizado em sistemas fechados, chamados de 'clubes' 

ou 'sociedades'.

Com  maior  popularidade,  ambos  passaram  por  processos  de  organização  e 

profissionalização. No futebol, esta nova ordem instituiu federações e campeonatos de Norte a 

Sul do país. No rádio, significou maior renda e expansão das emissoras por todo o território 

nacional.

Guerra  (2000) compara  a  união  entre  rádio e  futebol  a  um casamento.  De fato,  a 

atuação do rádio tanto nas partidas quanto na cobertura diária do futebol está tão presente no 

imaginário dos fanáticos pelo esporte que a comparação é justa.

Após descortinar  a história  desse relacionamento  e chegar  à era  de ouro do rádio, 

apontaremos  duas  'escolas'  de  narração,  um conceito  inicialmente  utilizado  por  Edileuza 

Soares em seu livro “A Bola no Ar: o rádio esportivo em São Paulo”. A autora divide os 

locutores esportivos em dois estilos principais: a escola denotativa e a conotativa.

A primeira segue a fórmula do pioneiro nas transmissões de futebol no rádio, Nicolau 

Tuma.  Com pronúncia rápida e clara,  Tuma e seus seguidores ficaram notabilizados  pela 

precisão e fidelidade ao que acontecia em campo, sem deixar nenhum detalhe de lado.

Já a segunda é identificada pelo uso de expressões que fogem à descrição literal dos 

lances.  Bordões,  apelidos  e  bom  humor  são  as  características  mais  comuns  da  escola 

conotativa,  que tem Fiori  Gigliotti,  Geraldo José de Almeida  e  Osmar  Santos como seus 

maiores expoentes.

No tópico seguinte, voltamos à história do rádio em um momento delicado: após a TV 

chegar ao país. Com a popularização de outro veículo, o rádio perdeu, aos poucos, o posto de 

mídia  mais  popular.  A televisão  tomou  o seu  lugar  como principal  aparelho  na sala  dos 

brasileiros,  mas  não  parou  por  aí:  conseguiu,  também,  a  maior  quantidade  de  verbas 

publicitárias no mercado de comunicação a partir dos anos 60 (DEL BIANCO, 1999).

A queda na receita trouxe uma série de mudanças para o rádio. O veículo perdeu parte 

dos seus principais nomes para a TV, tendo que se adequar à nova realidade. Essa adaptação 

veio com a exploração da faixa FM – mais voltada à programação musical, por ter melhor 

qualidade de som –, além de maior prestação de serviço e regionalização das informações na 

faixa AM (Ibid.). Assim, a partir da ascensão da TV, o radiojornalismo se fez mais presente 

nas transmissões, inclusive nas esportivas.

O rádio enfrentou o novo “rival” com tudo que tinha de melhor: a agilidade, já que um 

repórter podia simplesmente ligar para a rádio e dar uma notícia ao vivo – algo impossível  

9



para  a  TV, que  enfrentava  dificuldades  com coberturas  externas  (REZENDE,  2000)  –;  a 

interação  com  o  ouvinte  e  sua  grande  penetração,  graças  à  linguagem  característica  do 

veículo, clara e acessível a todos os públicos (LEITE & LOBATO, 2005).

A aposta do rádio, nesse novo momento, foi baseada na segmentação e na evolução 

técnica. O primeiro fator tornou as emissoras mais especializadas em determinados gêneros, 

como o musical e o jornalístico. Este posicionamento provocou maior interesse de públicos 

específicos e o retorno à expansão no mercado publicitário (CUNHA, 1999). Já a evolução 

técnica  proporcionou  receptores  mais  acessíveis,  transmissão  mais  prática  e  de  maior 

qualidade.

As duas características – foco na especialização e no progresso técnico – ainda estão 

presentes  no  rádio.  Basta  sintonizar  o  aparelho  e  verificar  emissoras  all  news,  gospel, 

musicais, entre outras com conteúdo bem definido. Já tecnicamente, o veículo não parou no 

tempo e, assim como os demais meios de comunicação, segue sua evolução. Como exemplos, 

citaremos a transmissão radiofônica via satélite, que chegou ao Brasil em 1990, e a utilização 

de equipamentos digitais, a partir de 1992. Ambos os avanços, trazidos para o país pela Rádio 

Bandeirantes, melhoraram o sinal, tornaram as transmissões mais práticas e permitiram maior 

integração entre redes de emissoras de todo o território brasileiro.

Indo para o capítulo 3, veremos que a televisão começou em condições parecidas com 

as  do  rádio.  Algumas  semelhanças:  polêmica  na  “paternidade”  do  veículo,  que  pode  ser 

atribuída  a  vários  inventores;  um  grande  incentivador  no  Brasil,  que  funda  a  primeira 

emissora do país; aparelhos importados e caros tornavam o veículo acessível somente a uma 

pequena parcela da população; programação, assim como nas primeiras rádios, limitada a uma 

curta faixa de horário.

A TV herdou, do rádio, alguns de seus gêneros – como as novelas, formato com muito 

apelo popular –; muitos profissionais, como atores, diretores e locutores; alguns programas, 

como o Repórter Esso. Mas a principal herança vem através da união de todas as anteriores: a 

linguagem da TV, no Brasil,  tem forte influência radiofônica. Principalmente a empregada 

pelos narradores de futebol. Até hoje “[...] a televisão ainda não encontrou um modo próprio 

de transmitir essa paixão popular no Brasil [...]” (GUERRA, 2006, p. 141).

Reconhecendo a herança do rádio, que permanece bastante marcada nas transmissões 

esportivas,  apontaremos  nosso  problema  inicial:  a  narrativa  excessivamente  descritiva 

praticada  na  TV.  Buscaremos,  nas  falas  de  alguns  profissionais  do  meio  esportivo,  a 
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comprovação  desta  característica  –  considerada  por  nós  um  defeito  –  e,  na  sequência, 

apontaremos alguns narradores que conseguiram diferenciar suas transmissões.

Nesse tópico,  relataremos  um pouco da  trajetória  e  as  principais  características  de 

locutores que, em algum nível, dialogam com o telespectador, “legendam” a imagem e fogem 

do óbvio enquanto narram os jogos. Por falar em diálogo com a audiência,  fecharemos o 

trabalho com os recursos de interatividade nas partidas e a integração da televisão com as 

novas mídias.

Em um momento imediatamente anterior aos grandes eventos – Copa do Mundo de 

2014 e Olimpíadas de 2016 – que terão o Brasil como sede, os estudos voltados ao esporte 

tornam-se  cada  vez  mais  relevantes  e  necessários.  Como  aprendemos  na  Escola  de 

Comunicação, pesquisa acadêmica e cultura popular podem e devem andar juntos. O esporte – 

e especificamente o futebol –  tem material suficiente para uma infinidade de trabalhos e deve 

ser reconhecido, tanto pela Academia quanto pelo 'senso comum', como uma área interessante 

para a reflexão intelectual. Não há mais espaço para o velho chavão “futebol é o ópio do 

povo”.
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2. NARRAÇÃO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NO RÁDIO

O rádio surgiu na prática – com as primeiras experiências na transmissão e recepção 

da palavra humana através do espaço (TAVARES apud GUERRA, 2000) – entre o fim do 

século XIX e o início do século XX. Porém, foi com James Clerck Maxwell e sua teoria sobre 

a existência das ondas eletromagnéticas, em 1863, que foi dado o “pontapé inicial” para a 

transmissão de mensagens pelo ar. A partir de Maxwell e outros importantes cientistas, como 

Henrich Rudolf Hertz – que estudou o princípio da propagação radiofônica, em 1887 – e o 

desenvolvimento  prático  de  suas  teorias,  um  italiano  e  um  brasileiro  protagonizaram  a 

primeira  polêmica  da  história  do  rádio:  Guglieno  Marconi  e  o  padre  Landell  de  Moura 

disputam o título de inventor do veículo, sendo que o primeiro anunciou sua descoberta em 

1894 e o segundo um ano antes  (KLÖCKNER apud GUERRA, 2000). Inclusive,  o padre 

brasileiro teria demonstrado sua invenção antes de 1894 em Campinas e em São Paulo, na 

Avenida Paulista. Porém, a opinião pública não aceitou seu trabalho científico (TAVARES 

apud GUERRA, 2000). Há também, de acordo com Briggs e Burke (2006), pioneiros do rádio 

em outros países, como A. S. Popoff, na Rússia, Edouard Branly, na França e Augusto Righi, 

na Itália.

 Oficialmente, a primeira emissão de mensagem em ondas de rádio é datada de 1901. 

Foi realizada através de um telégrafo, entre Europa e Estados Unidos. Até este momento, a 

transmissão de ondas de rádio era tida somente como uma espécie de telegrafia sem fio, algo 

que  já  era  inovador  e  muito  útil  para  a  época.  Porém,  com  o  trabalho  de  diversos 

pesquisadores, o rádio adquiriu uma nova função: transmitir mensagens faladas pelo espaço.

Já com sua “missão” estabelecida, o rádio estreou oficialmente em território brasileiro 

em 7 de setembro de 1922, com um discurso do presidente da República Epitácio da Silva 

Pessoa,  que  abriu  a  Exposição  do  Centenário  da  Independência.  O  pronunciamento  foi 

realizado na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, e propagado através de uma estação transmissora 

instalada no Corcovado – trazida pelos americanos – e receptores localizados em São Paulo, 

Petrópolis e Niterói (TAVARES apud GUERRA, 2000).

Segundo  depoimentos  de  Edgar  Roquette  Pinto,  pioneiro  do  rádio  nacional,  esta 

transmissão  teve  uma  qualidade  de  som  precária  e  não  despertou  muito  interesse  na 

população. Teria sido apenas “uma curiosidade sem maiores consequências” (Ibid., p. 15). 

Então,  interessado pela  ideia,  Roquette  Pinto fundou – juntamente com Henrique Morize, 
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físico  e  então  diretor  do  Observatório  Nacional  e  presidente  da  Academia  Brasileira  de 

Ciências –, em uma reunião da ABC, a primeira rádio do Brasil: a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, em abril de 1923.1

Roquette,  um  médico  e  pesquisador  com  forte  interesse  científico,  viu,  no  novo 

veículo,  um  enorme  potencial  educativo.  Porém,  isto  só  seria  alcançado  se  a  novidade 

chegasse às camadas populares, o que não aconteceu rapidamente. Na verdade, o rádio surgiu 

e permaneceu por algum tempo como veículo da elite, já que os aparelhos receptores eram 

importados e caros.

De acordo com Del Bianco (1999), a própria programação das emissoras existentes no 

período também não contribuía para a popularização do conhecimento, já que era acessível 

apenas a um público seleto e consistia basicamente em palestras científicas e literárias, óperas, 

entre outros conteúdos tidos como eruditos.

Mesmo  assim,  as  rádios  se  espalharam pelo  país.  Neste  período,  a  instalação  das 

emissoras  ocorria  através  de  iniciativas  isoladas,  apoiadas  por  seus  ouvintes:  assim 

funcionavam as rádios que tinham, em seu nome, as palavras 'sociedade' e 'clube'. As estações 

eram fundadas por associações  e as atividades eram custeadas por seus membros.  Alguns 

doavam  dinheiro,  outros  contribuíam  com  discos,  mas  essas  iniciativas  ainda  não  eram 

suficientes para a expansão e popularização do veículo. O rádio ainda não era um meio de 

comunicação  de  massa  no  Brasil.  Esta  condição  só  foi  alcançada  nas  décadas  seguintes, 

quando “[...] o idealista perdeu espaço para um outro tipo de radiodifusor, o empresário, que 

surgiria  com os  avanços  da legislação e  da introdução  das  novas  tecnologias  [...]”  (DEL 

BIANCO, 1999, p. 186).

2.1. Início das transmissões futebolísticas no rádio

De volta  ao final  do século  XIX, enquanto  Marconi  e  o  padre  Landell  de  Moura 

dividiam  a  invenção  do  rádio,  o  futebol  desembarcava  no  Brasil.  Regulamentado  em 

dezembro  de  1863,  na  Inglaterra,  o  esporte  chegou  ao  país  apenas  em 1894,  através  de 

Charles Miller. Filho de um escocês com uma brasileira, Miller passou anos estudando na 

Inglaterra até retornar para o Brasil, onde trabalharia na São Paulo Railway. Trouxe consigo 

um livro de regras do futebol, duas bolas e uniformes usados2.
1 Outra controvérsia: a Rádio Clube de Pernambuco reivindica para si o posto de primeira rádio do país, 

apresentando documentos que comprovam sua fundação em abril de 1919.
2 UOL Educação – Biografia: Charles William Miller. Disponível em 

<http://educacao.uol.com.br/biografias/charles-william-miller.jhtm>. Acesso em 16 jun 2012.
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A primeira partida ocorreu em 15 de abril de 1895, quando o São Paulo Athletic Club 

– formado por funcionários de empresas inglesas instaladas no Brasil – foi dividido em duas 

equipes, que jogaram entre si na Várzea do Carmo, São Paulo (SOARES, 1994).

Segundo Almeida e Micelli (2004), o futebol desembarcou no Rio de Janeiro dois anos 

após chegar a São Paulo. Oscar Cox, um jovem com história parecida com a de Miller – filho 

de pai britânico (inglês) e mãe brasileira, retornando de estudos na Europa (no caso, na Suíça) 

–,  trouxe o esporte para sua cidade natal,  sem saber que uma iniciativa semelhante tinha 

ocorrido em São Paulo. Cox trouxe para o Paissandu, que reivindica o título de primeiro clube 

do país (GUERRA, 2000), a primeira bola de futebol a rolar em solo carioca.

Oficialmente, o primeiro jogo no Rio de Janeiro foi realizado no dia 22 de setembro de 

1901, conforme foi relatado pelo jornal “Correio da Manhã”. De acordo com Miranda (apud 

GUERRA, 2006), a partida foi realizada entre um grupo de jovens cariocas e sócios do clube 

Rio Cricket. Porém, o novo esporte não atraiu a curiosidade do público de imediato, já que “o 

número de jogadores teria sido maior que o público presente, formado por poucos amigos e 

parentes dos jogadores e por 11 tenistas que estavam no clube por acaso” (Ibid., p. 17).

O que hoje é o esporte mais popular do Brasil – e movimenta cifras astronômicas – 

demorou alguns anos para se organizar e crescer até tornar-se tanto paixão popular quanto um 

negócio de escala nacional. Era praticado inicialmente por “técnicos industriais e engenheiros 

ingleses  que  vieram  para  o  país  participar  do  processo  de  industrialização,  trazendo  na 

bagagem seus hábitos e costumes” (ALMEIDA & MICELLI, 2004, p. 4).

Os torcedores, que hoje são essenciais para o futebol – e influenciam no jogo, seja 

motivando ou desestabilizando os jogadores –, só começaram a frequentar as arquibancadas 

por volta de 1910. Em sua maioria, o público era elitizado: “os intelectuais ainda gostavam de 

futebol e comparavam, em artigos derramados e versos eloquentes,  os jogadores a deuses 

gregos, os estádios ao Olimpo. Desde que os 'deuses' e os 'olimpos' pertencessem, é claro, à 

elite, nacional ou estrangeira.” (Ibid., p. 4).

Só  que,  enquanto  a  elite  assistia  das  arquibancadas,  “o  povão  espiava  através  do 

alambrado.” (Ibid., p. 4). O interesse pelo esporte aumentou e o público passou a incluir as 

classes mais populares e a emergente classe média urbana. Há registros de que operários e 

lavradores começaram a jogar um futebol improvisado, com tijolos no lugar das traves, bola 

de  borracha  e  pés  descalços,  “que  acabaram  gerando  o  sugestivo  nome  de  pelada.” 

(GUERRA, 2000, p. 18).

14



Desde a chegada do esporte ao país até este momento, quando os membros das classes 

mais pobres puderam praticá-lo, passaram-se quase trinta anos.

No início  (nas  três  primeiras  décadas  deste  século),  o  futebol  funcionou 
basicamente como um rito discriminatório de classes. Era um privilégio de 
brancos ricos […] que excluía os nativos pobres […]. Mas, a partir do final 
da década de 20, o mercado interno emerge como principal centro dinâmico 
da economia brasileira, reavaliando consequentemente os estratos médios da 
grande  formação  social  urbana.  […]  Nesse  quadro  social,  o  jogador  de 
futebol profissionaliza-se e “escurece”, ou seja, assimila mulatos e negros, os 
grandes constituintes das classes pobres. (SODRÉ, 1982, p. 148)

Este processo de assimilação de jogadores negros e mulatos descrito por Muniz Sodré 

ocorreu ao longo das décadas de 1920 e 1930. Só que, até que o futebol “escurecesse” de fato, 

o  preconceito era tão grande que jogadores mulatos só poderiam entrar em campo depois de 

banhos de pó-de-arroz para parecerem brancos.  Um dos casos mais  emblemáticos  é o de 

Carlos Alberto, jogador do Fluminense que, após recorrer a este artifício, foi chamado de “pó-

de-arroz” pela torcida adversária. “Com este grito da galera americana contra um craque que 

'precisava'  ser  branco para jogar,  nasceu o apelido  que o Fluminense  conserva até  hoje.” 

(SANTOS apud ALMEIDA & MICELLI, 2004, p. 5). 

Com o tempo, estes jogadores passaram a ser respeitados e os clubes ficaram a seu 

favor. As conquistas do Vasco da Gama, em 1923, e do São Cristóvão, em 1926 – ambos 

times miscigenados e campeões cariocas –, colaboraram para a incorporação de jogadores de 

todas as etnias e classes sociais.

Com  o  crescimento  do  esporte,  houve  o  interesse  necessário  para  o  início  das 

transmissões dos jogos. No ano de 1931, Nicolau Tuma, locutor da Rádio Educadora Paulista, 

realiza a primeira transmissão ao vivo de uma partida de futebol completa, ocorrida em São 

Paulo. O jogo, válido pelo VIII Campeonato Brasileiro de Futebol, colocava frente a frente as 

seleções de São Paulo e Paraná.  O  speaker metralhadora,  como ficou conhecido graças à 

rapidez com que “disparava” as palavras, tentou incorporar signos que pudessem dar noção de 

espaço do campo para o ouvinte.

Eu precisava dar ao ouvinte que estava ligado com seu rádio galena à minha 
transmissão a ideia do que ia acontecer. Não imaginava como poderia fazer 
isso até que cheguei  ao estádio e busquei  em uma caixinha de fósforo a 
melhor forma de descrever o campo de jogo. Falei: imaginem, ouvintes, uma 
caixa de fósforo ou pensem num retângulo.  Ao abrir  o microfone,  disse: 
estou aqui no reservado da imprensa, contemplando as arquibancadas. Estou 
ao lado das gerais e vou transmitir para vocês que me ouvem o relato fiel do 
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que vai acontecer em campo. Do lado direito da caixinha estão os paulistas e, 
do esquerdo, os paranaenses. (TUMA apud GUERRA, 2004, p. 5)

Tuma sabia  que  o  ouvinte  deveria  “ver”  o  jogo segundo seus  olhos  para  que sua 

descrição  fizesse  sentido.  Ele  precisava  prender  a  atenção  e  provocar  a  imaginação  do 

torcedor.  Para alcançar  seu objetivo,  Tuma imprimiu um estilo  de narração extremamente 

veloz, descrevendo todos os lances do jogo.

Evidentemente não havia cabines de rádio, nem comentaristas ou repórteres de campo, 

como vemos hoje. O speaker transmitia sozinho, das gerais do estádio,  num espaço que ele 

decidiu chamar de “reservado da imprensa”.

Antes desta transmissão lance a lance, a cobertura das partidas era feita de uma forma 

diferente: divulgavam-se informações curtas sobre o andamento das partidas, principalmente 

quanto aos gols. A informação era passada, por telefone, ao locutor, que a emitia do estúdio 

(ORTRIWANO  apud  LEITE  &  LOBATO,  2005).  Segundo  Soares  (1994),  o  primeiro 

noticiário desse tipo foi realizado em 1925, pela Rádio Educadora de São Paulo.

No mesmo período, Amador Santos, da Rádio Clube Brasil – tido como o primeiro 

narrador esportivo do rádio por alguns autores –, transmitia partidas no Rio de Janeiro, mas 

em um estilo diferente daquele adotado por Tuma e posteriormente reproduzido por gerações 

de radialistas. Desde o fim da década de 1920, Santos “já fazia transmissões, só que mais ao 

estilo do que passou a ser feito pela televisão, ou seja, narrativas dos lances de forma lenta” 

(GUERRA, 2000, p. 16). 

Soares acrescenta que “outros locutores podem ter feito transmissões antes de Tuma, 

mas não com toda a descrição da partida, lance por lance, do início até o final” (SOARES, 

1994, p. 13). Com base no jornal Correio Paulistano de 1º de maio de 1949, a autora afirma 

que uma partida foi transmitida em 1924, sete anos antes da primeira narração de Tuma, entre 

as seleções de Rio de Janeiro e São Paulo (SOARES apud GUERRA, 2000). Ela revela que, a 

partir de 1924, tornou-se comum transmitir jogos por telefone, através de alto-falantes, mas “a 

primeira irradiação de jogo data de novembro de 1927” (Ibid., p. 17).

Uma curiosidade: neste período inicial, as transmissões radiofônicas tiveram o apoio 

visual dos jornais, que publicavam um esquema com o campo de futebol dividido em quadros 

e  o  posicionamento  dos  jogadores.  Tendo  o  jornal  em  mãos,  o  ouvinte  conseguiria 

“visualizar” as subdivisões do campo e a movimentação dos jogadores mais facilmente. “O 

recurso gráfico prevaleceu por algum tempo, até o campo de jogo estar memorizado por todos 
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os amantes do futebol e, posteriormente, pela grande maioria da população.” (ALMEIDA & 

MICELLI, 2004, p. 7).

A primeira transmissão internacional, segundo Almeida e Micelli (2004), aconteceu 

em 1936, pelo Campeonato Sul-Americano, e foi realizada diretamente de Buenos Aires. Já a 

primeira transmissão esportiva intercontinental aconteceu em junho de 1938, na partida entre 

Brasil e Polônia ocorrida em Estrasburgo, França, e válida pela Copa do Mundo. O locutor 

responsável  por “contar a história” em ambas foi o paulista  Leonardo Gagliano Neto.  De 

acordo com Leite e Lobato, 

[…]  as  dificuldades  técnicas  encontradas  pelo  locutor  para  transmitir  a 
partida não diminuíram o ânimo do torcedor em acompanhar o jogo mesmo 
ao som de chiados e interferências. Naquele ano, tudo foi difícil no tocante 
às transmissões; apesar disso, o torcedor, incrédulo com a novidade naquela 
época, não abandonou seu “velho e moderno rádio a válvulas”, uma vez que 
a massificação daquele veículo de comunicação já começara seu processo de 
difusão pelo país. (2005, p. 59)

A partida terminou em 6 a 5 para o Brasil, na prorrogação, após empate em 4 a 4 no 

tempo normal3.

Gagliano também narrou os outros jogos da Seleção na Copa de 1938. Sua voz era 

ouvida por qualquer pessoa que sintonizasse uma das quatro estações da cadeia de emissoras 

Byington: Cruzeiro e Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro; Cosmos e Cruzeiro do Sul, 

em São Paulo. As transmissões dos jogos foram um sucesso: segundo relatos da época, quem 

não tinha um aparelho  de  rádio  em casa  acompanhava  a  Seleção através  de alto-falantes 

instalados em locais públicos (ALMEIDA & MICELLI, 2004).

A primeira partida da história da Seleção Brasileira foi 24 anos antes, em julho de 

1914:  um  amistoso  no  Estádio  das  Laranjeiras  contra  o  time  inglês  Exeter  City,  que 

excursionava pela América do Sul4. Mas o sentimento provocado pela Seleção Brasileira, que 

a tornou um símbolo do país e elevou o futebol ao status de elemento de identidade nacional, 

surgiu  durante  a  campanha  do  Campeonato  Sul-Americano  de  1919,  o  primeiro  título 

conquistado pelo futebol brasileiro.

Como conta Guerra (2006), o time foi composto pelos principais jogadores das ligas 

de São Paulo e Rio de Janeiro e, em alguns treinos, chegou a reunir 15 mil torcedores. Após 

3 FOLHA Online. Especial – Copa do Mundo de 1938. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/copa/historia-1938.shtml>. Acesso em 15 fev. 2012. 

4 DIÁRIO DE SANTA MARIA.  Ideias – Tudo começou em 1914. Disponível em: 
<http://www.clicrbs.com.br/dsm/rs/impressa/4,1304,2950340,1497>. Acesso em 04 mai. 2012.
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vitórias diante de Chile e Argentina, o Brasil – que ainda não vestia amarelo, mas branco – 

enfrentou o Uruguai em uma final de dois jogos. Após empates no primeiro jogo e no tempo 

normal do segundo, o título foi decidido na prorrogação. Um gol do paulista Friedenreich deu 

a vitória para a Seleção.

Em 1922, veio o bicampeonato do Sul-Americano de Seleções e, oito anos depois, a 

participação na primeira edição da Copa do Mundo, sediada pelo Uruguai. A segunda edição 

foi realizada em 1934, na Itália, e novamente teve o Brasil entre os países representados – 

feito que se repetiu em todas as edições realizadas até hoje – no Mundial. Porém, a Seleção 

foi eliminada ainda na primeira fase em ambas. A terceira edição, em 1938, foi o primeiro 

grande resultado em Copas:  um terceiro  lugar  conquistado com a torcida  de milhares  de 

brasileiros ligados no rádio.

O Brasil, que naquela Copa tinha jogadores como Domingos da Guia e Leônidas da 

Silva em campo, contou também com grandes nomes no desenvolvimento da linguagem das 

coberturas  esportivas  no  rádio  ao  longo  dos  anos.  Cada  um  tinha  seu  estilo  próprio  e 

características distintas: Geraldo José de Almeida, Rebello Júnior, Pedro Luís, Edson Leite, 

Oduvaldo Cozzi, Jorge Cury, Ary Barroso, Waldir Amaral e tantos outros foram responsáveis 

por aguçar a imaginação do público, criando um espetáculo que transcende o jogo de futebol. 

Como afirma Luís  Carlos  Saroldi,  em “O Rádio no Brasil”,  “A transmissão  esportiva no 

Brasil constitui um gênero à parte. Uma espécie de ópera sonora, muitas vezes superior ao 

espetáculo que supostamente procura descrever” (SOARES apud GUERRA, 2000, p.16).

2.2. Crescimento simultâneo de ambos, rádio e futebol

Rádio e futebol ganharam popularidade até chegarem ao status de paixões nacionais: o 

primeiro foi a principal mídia eletrônica até meados do século XX, presente em todas as casas 

das mais diversas classes sociais;  já o último é,  até hoje, o esporte mais popular no país, 

praticado, assistido e comentado por milhões de brasileiros.

Não  é  coincidência  que  ambos  tenham caído  no  gosto  popular  durante  o  mesmo 

período.  Um  deve  ao  outro  parte  de  seu  crescimento:  “O  desenvolvimento  da  parte 

tecnológica do rádio está diretamente ligado às coberturas esportivas. A necessidade de se 

criar condições para as transmissões fez com que soluções técnicas fossem logo descobertas e 

implantadas” (GUERRA, 2006, p. 21). Além do avanço tecnológico, 
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[…] a transmissão esportiva foi a responsável pelo desenvolvimento técnico 
do meio nos outros setores, aí incluído o jornalismo. As grandes coberturas 
do  radiojornalismo  brasileiro  nascem da  experiência  das  transmissões  ao 
vivo das partidas de futebol. A reportagem radiofônica também se inicia com 
o trabalho dos repórteres nos gramados, apesar do peso e da ineficiência dos 
equipamentos. Do mesmo modo, a crônica e o comentário de rádio retratam 
inicialmente  o  universo  do  futebol,  passando  posteriormente  a  tratar  de 
outros temas: cotidiano, cultura, política. (ALMEIDA & MICELLI, 2004, p. 
11)

Já  o  futebol,  até  hoje,  é  narrado  da  forma  estabelecida  pelo  rádio.  Este  foi  o 

responsável por moldar a narrativa do esporte, tanto nas transmissões quanto nas mentes dos 

espectadores.  A prova é que qualquer criança,  enquanto joga ou assiste a uma partida de 

futebol, tem na ponta da língua algumas frases eternizadas pelos profissionais do rádio, além 

do tradicional grito longo de gol.

Com cada vez mais adeptos, houve a necessidade de melhor estruturação e busca pela 

rentabilidade de ambos os negócios.  A Federação Brasileira  de  Sports – que passou a ser 

chamada  de  Confederação  Brasileira  de  Desportos  (CBD)  e,  por  último,  Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) – foi criada em 19145 com o intuito de organizar os esportes no 

país  e,  posteriormente,  passou  a  dedicar-se  somente  ao  futebol.  Em  1917,  já  se  vendia 

ingressos para os jogos,  portanto havia geração de receitas  e o jogo já caminhava para a 

profissionalização (ALMEIDA & MICELLI, 2004).

Enquanto isso, o rádio “vivia de contribuições e atendia à elite, mas ganhava, em 1932 

(…), a autorização para a publicidade” (GUERRA, 2000, p. 18). O fato permitiu uma guinada 

no estilo  de programação e o surgimento do rádio comercial  no Brasil.  Este avanço veio 

através  do  Decreto  21.111 que,  a  partir  de  março  de  1932,  regulamentou  os  serviços  de 

radiocomunicação  no  Brasil.  Entre  outras  medidas,  tornou  a  radiodifusão  um serviço  de 

interesse nacional, portanto somente autorizado através de concessões dadas pelo governo. 

Além disso, permitiu os anúncios publicitários durante a programação, limitando a duração do 

comercial  a  10%  do  tempo  total  de  cada  programa6.  Esta  nova  possibilidade  de  renda 

provocou uma mudança na estrutura das rádios. 

O rádio cultural-educativo cedeu lugar aos programas populares voltados ao 
lazer  e  à  diversão.  Música  popular,  horários  humorísticos,  novelas, 

5 Comitê Olímpico Brasileiro – Time Brasil. Disponível em 
<http://www.cob.org.br/confederacoes/confederacao_interna.asp?id=13>. Acesso em 19 mar. 2012.

6 BRASIL. Decreto nº 21.111, de 1 de março de 1932. Disponível em 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?
id=33954&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB>. Acesso em 23 abr. 2012. 
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programas de auditório e concursos do rei e da rainha do rádio eram alguns 
dos  produtos  oferecidos  ao  público  numa  programação  pontilhada  pelos 
'reclames'.  Para  manter  esse  padrão  de  qualidade  e  competitividade  no 
mercado,  as  emissoras  trataram  de  se  organizar  como  empresas. 
(ORTRIWANO apud DEL BIANCO, 1999, p.187).

Houve ainda a introdução do rádio de válvulas, em substituição ao de galena, o que 

contribuiu  para baratear  o  custo de produção dos  aparelhos  e  torná-los  mais  acessíveis  à 

população. Ambos os fatores, a nova legislação e o avanço da tecnologia, levaram o rádio a 

públicos diversos e à profissionalização do veículo.

Até  a  estruturação  das  emissoras  neste  novo  modelo,  a  cobertura  das  partidas  de 

futebol era realizada de forma simples: um único narrador, in loco, comunicando-se através de 

um telefone. Por diversas vezes, encontrar uma linha telefônica disponível era um obstáculo, 

já  que  muitos  estádios  não  a  possuíam  (GUERRA,  2000).  Nestes  casos,  os  narradores 

apelavam para as casas vizinhas,  pedindo emprestado o telefone  para a  realização de seu 

trabalho. Nem sempre isso era possível, então os profissionais apelavam  para o “jeitinho”, o 

que  foi  confirmado  por  um dos  grandes  nomes  do  rádio  e  do  esporte  brasileiro.  “Paulo 

Machado de Carvalho [...] admite que, muitas vezes, as transmissões foram viabilizadas com 

ligações  clandestinas  nos  postes  de  energia.  Tudo  para  que  o  jogo  não  deixasse  de  ser 

transmitido” (GUERRA, 2006, p. 21).

Outra limitação partia dos “donos do jogo”: havia a opinião, por parte dos presidentes 

e diretores de clubes, que a transmissão via rádio tirava público dos estádios. Houve, então, a 

assinatura  de  contratos  de  exclusividade,  onde  somente  determinadas  emissoras  seriam 

autorizadas a cobrir jogos de alguns clubes. Segundo Nicolau Tuma, “felizmente isso durou 

pouco. O número de emissoras aumentou muito e todos tinham o direito de transmitir e o 

ouvinte  de  escolher  por  qual  emissora  queria  acompanhar  a  partida”  (SWETLANA apud 

GUERRA, 2000, p. 20).

Uma dessas novas emissoras foi a primeira a se especializar em coberturas esportivas: 

a Rádio Panamericana, atual Jovem Pan (SP). Fundada em 1940, trouxe algumas inovações: a 

primeira,  estrutural,  foi  a  criação  do  departamento  esportivo  da  emissora.  A  segunda, 

facilmente notada pelos ouvintes, foi o aumento da equipe de transmissão. O speaker ganhou 

a companhia de outros profissionais, como o comentarista de arbitragem, o repórter de campo 

e os plantonistas. Estes são os responsáveis por trazer placares de outros jogos para o ouvinte, 

agregando  informação e confiabilidade à cobertura. Guerra informa que os resultados já eram 

comunicados antes da existência do plantão esportivo, mas de forma improvisada: o operador 

20



de som era quem trazia essas informações para o locutor. “O mesmo técnico que montava os 

equipamentos  no  estádio  ouvia  uma  outra  emissora  em ondas  curtas  e  ia  informando  o 

andamento de outro jogo” (GUERRA, 2000, p. 20).

Guerra conta, ainda, que a figura do comentarista surgiu já em 1940, mas na Rádio 

Cruzeiro do Sul (SP). Blota Júnior e Geraldo Bretas passaram a fazer comentários durante o 

intervalo,  diretamente do estádio.  Antes deles,  a transmissão retornava para o estúdio e o 

tempo era utilizado para tocar músicas e anunciar os patrocinadores. Eventuais vácuos, que 

surgiam  durante  os  quinze  minutos  de  paralisação,  poderiam  fazer  com  que  o  ouvinte 

desligasse o rádio ou mudasse de estação. Comentar sobre o que tinha acontecido e opinar 

sobre as alternativas para o desenrolar da partida foram as soluções encontradas por Blota e 

Bretas para manter os ouvintes atentos para o segundo tempo. Grandes nomes os seguiram 

nesta  função:  Luiz  Mendes,  Rui  Porto,  Washington  Rodrigues,  Orlando  Duarte,  João 

Saldanha, entre outros.

Vale ressaltar  que um dos fatores  que motivaram maior  atenção das rádios para o 

radiojornalismo esportivo e consequente evolução nas transmissões foi a sua rentabilidade: o 

gênero se mantém até hoje entre os de maior faturamento publicitário, “principalmente nas 

rádios com tradição na cobertura do futebol” (SOARES, 1994, p. 88).

Os anos 40 foram o início da era de ouro do rádio. A programação popular, baseada 

em radionovelas, programas noticiosos, humorísticos e esportivos; os incentivos do governo 

Vargas,  que  viu  no  rádio  uma  poderosa  ferramenta  para  a  integração  nacional  (DEL 

BIANCO, 1999); além do desenvolvimento de novos equipamentos, como o gravador de fita 

magnética  e  o  microfone  sem  fio  foram  alguns  dos  fatores  que  contribuíram  para  o 

estabelecimento do rádio como o principal veículo de informação e entretenimento no Brasil.

2.3. Estilos de narração radiofônica: duas escolas

Parte dos narradores se inspirou em Nicolau Tuma na busca pela descrição objetiva e 

realista. Outra parte criava bordões, neologismos, brincava com as palavras. Edileuza Soares 

define estes dois estilos como escola denotativa e escola conotativa, respectivamente.

A primeira, denotativa, tem nomes de peso, como Rebello Júnior e Pedro Luís, além 

de Tuma. Segundo o pioneiro do estilo, “o narrador nada mais é do que o fotógrafo do que 

acontece. Ele fotografa com a voz e comunica tudo que está havendo” (SOARES, 1994, p. 

56).  A  altíssima  velocidade  no  'disparo'  das  palavras,  característico  desta  escola,  é 
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consequência da fidelidade na descrição dos lances e a preocupação em não deixar nada de 

lado.

Rebello Júnior foi lançado por Tuma logo que este se despediu da narração esportiva, 

na década de 1940. Seguiu o estilo de seu 'mestre', mas com uma diferença: ele criou o grito  

longo de gol, até hoje adotado por praticamente todos os narradores em atividade. O feito 

rendeu a Rebello o apelido de “O Homem do Gol Inconfundível” (Ibid., p. 58).

Pedro Luís também se destacou pelo estilo rápido, preciso e extremamente descritivo, 

influência direta de Tuma. Tamanha clareza era fruto de preparação: no dia anterior aos jogos, 

o radialista simulava uma transmissão. Ele “[...] colocava os dois times numa folha de papel, 

decorava a posição e os lances mais comuns de cada jogador” (Ibid., p. 59). Começou em 

1941, substituindo Oduvaldo Cozzi na Rádio Tupi e parou de narrar em 1974.

Já a segunda escola, conotativa, tem Geraldo José de Almeida, Fiori Gigliotti e Osmar 

Santos como os maiores representantes. O primeiro começou no rádio esportivo em 1938 e 

passou para a TV na década de 1960. Almeida dava apelidos aos jogadores, times, inclusive à 

Seleção:  “Seleção  Canarinho”  foi  uma  expressão  criada  e  registrada  pelo  radialista.  Ao 

contrário da maioria dos narradores, ele assumiu a paixão por um clube, o São Paulo. Além 

disso,

[…]  ficou  conhecido  por  seu  entusiasmo  exagerado.  São  dele  as  frases 
“Vamos, minha gente!”, “Lindo! Lindo! Lindo! Lindo!”, “O que que é isso, 
minha gente?”, “Por pouco pouco, muito pouco, pouco mesmo!”, “De ponta 
de bota” e o mais comum: “Mata no peito e baixa na terra. (Ibid., p. 61)

Fiori Gigliotti, conhecido como o “Locutor da Torcida Brasileira”, iniciou sua carreira 

em São Paulo em 1952 e também ficou famoso por levar o entusiasmo ao máximo. Criou uma 

série de expressões, como “Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o jogo, torcida 

brasileira”,  “Aguenta,  coração!”,  “Crepúsculo de jogo, torcida brasileira”,  “Balão subindo, 

balão  descendo”,  “Fecham-se  as  cortinas,  termina  o  espetáculo”,  entre  outras.  Uma 

característica  de  Gigliotti,  apontada  pela  autora,  é  que  ele  “interrompe  a  descrição  e 

acrescenta comentários, com longas frases que objetivam despertar emoções primárias nos 

ouvintes” (Ibid., p. 61)

Osmar  Santos,  o  “Pai  da  Matéria”,  começou  no  rádio  esportivo  nos  anos  70  – 

posteriormente também trabalhou na TV – e parou em 1994, após um acidente de carro que o 

impossibilitou  de  trabalhar.  Diferentemente  de  Gigliotti,  usava  as  expressões  conotativas 

somente  como um reforço da comunicação em lances  específicos.  Entre  as mais  famosas 
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estão “Pimba na Gorduchinha”, “Ripa na chulipa”, “Emendou um canudo”, “Lá vem bola pro 

tumulto” etc.

Santos  aprimorou  um  estilo  mais  bem-humorado,  rápido  e  moderno,  utilizando 

bastante  os  efeitos  sonoros,  vinhetas  e  dando mais  destaque aos repórteres  de campo em 

detrimento  dos  comentaristas.  Para  o  lugar  destes,  costumava  levar  convidados  de  outras 

áreas,  como jornalistas,  políticos,  cantores e outras personalidades.  Sua intenção era levar 

pessoas com visões diferentes para opinar sobre as partidas. Uma das características de seu 

estilo  é  “tentar  unir  o  lado  jornalístico  com o artístico  durante  a  irradiação  esportiva.  A 

emoção e a vibração são os ingredientes básicos do seu show para segurar o ouvinte” (Ibid., p. 

65).

Indo por um caminho ou outro, estes comunicadores se aproveitaram dos recursos da 

linguagem  do  rádio,  entre  eles  a  emoção,  para  tornar  o  futebol  interessante 

independentemente da partida, durante os 90 minutos.

Sobre a linguagem radiofônica, é interessante notar algumas características: já que o 

rádio  é  um  veículo  de  grande  penetração,  deve  ter  uma  linguagem  simples,  de  fácil 

entendimento;  é  fundamental  que  as  palavras  sejam bem  pronunciadas,  já  que,  segundo 

Porchat (apud LEITE & LOBATO, 2005, p. 61), “contar apenas com a audição significa que 

o som deverá suprir a falta de imagem. Isto demanda uma linguagem clara, nítida, para que o 

ouvinte  veja  através  das  palavras”.  Também  pelo  mesmo  motivo,  o  discurso  deve  ser 

redundante, mas nunca cansativo. Assim, o ouvinte pode entender o assunto e recuperar o que 

já foi dito, mesmo que ligue o aparelho no meio de uma reportagem.

Outra  característica  inerente  ao rádio  é  a  instantaneidade.  Portanto,  a  linguagem é 

normalmente baseada na improvisação e na espontaneidade do profissional no momento em 

que passa a mensagem. Todos os grandes locutores se valem, até hoje, destes princípios para 

moldar suas transmissões.

2.4. Cobertura radiofônica após a popularização da TV

Os anos 50 ficaram marcados como o período em que a televisão chegou ao Brasil. 

Com o surgimento deste  novo “concorrente” – que posteriormente conquistou o posto de 

veículo  com  mais  audiência  no  país  –  o  rádio  teve  que  se  adaptar,  modificando  a  sua 

programação,  além  de  –  o  que  é  mais  relevante  para  este  trabalho  –  utilizar  recursos 

inovadores na transmissão de partidas de futebol. Vale lembrar que essa adequação não foi 
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imediata,  já  que  a  TV ainda  engatinhava  após  sua  introdução  no  país,  em um processo 

parecido com o que o rádio teve em seu início.

Em meados daquela década e durante os anos 60, os programas de auditório, novelas e 

demais atrações populares passaram gradativamente para a TV. O fato causou a mudança do 

estilo  de  programação  das  rádios  AM,  fazendo  com  que  elas  assumissem  algumas 

características que mantêm até hoje: os programas de variedades,  geralmente centrados na 

figura de um locutor, esportivos e policiais – por exemplo, o “Patrulha da Cidade”, que utiliza 

radioatores em dramatizações debochadas de crimes, estreou em janeiro de 19607 e até hoje é 

veiculado na Rádio Tupi do Rio de Janeiro – passaram a predominar e tornaram-se grandes 

marcas  destas  emissoras.  Por  outro  lado,  surgiram rádios  AM baseadas  em programação 

musical, como a Mundial e a Tamoio, que anteciparam o estilo das FM que viriam a seguir.

Embora a tecnologia já existisse há algum tempo – a primeira transmissão brasileira 

aconteceu em 1955 –, a faixa FM só ganhou espaço a partir da década de 1970. Segundo Del 

Bianco, esta demora foi ocasionada por três fatores:

O  primeiro  deles  estava  relacionado  à  mentalidade  dos  empresários  de 
comunicação,  que  consideravam  desvantajoso  investir  na  criação  de 
emissoras  numa  frequência  de  alcance  territorial  limitado  e, 
consequentemente, de público bastante reduzido para os padrões da época, 
estabelecidos com base em emissoras de penetração nacional. (1999, p. 190)

A autora acrescenta que, com a exploração da faixa FM, muitos destes empresários 

temiam  perder  o  espaço  conquistado  com  suas  rádios  AM  para  uma  tecnologia  ainda 

desconhecida  no  país.  O segundo fator  “era  a  carência  de  aparelhos  receptores  a  preços 

acessíveis ao grande público e que captassem as duas frequências. Os aparelhos disponíveis 

eram importados e caros.” (Ibid.,  p. 190). O último ponto diz respeito à programação das 

emissoras FM, considerada pouco atraente até aquele momento.

Ainda segundo Del Bianco, a mudança de opinião dos donos das emissoras veio com o 

estímulo do governo militar, que adotou uma nova política de distribuição de concessões e 

permissões  de  canais  FM,  além de  reativar  a  indústria  nacional  de  equipamentos,  o  que 

contribuiu para a produção de transmissores e receptores mais baratos.

Mesmo  com  o  aumento  do  número  de  rádios  FM,  houve  resistência  em  levar  a 

programação esportiva para a faixa, já que estas apresentavam um estilo diferente de suas 

antecessoras. As rádios AM eram tidas, principalmente pela elite, como “um espaço de muita 
7 Super Rádio Tupi – Patrulha da Cidade. Disponível em <http://www.tupi.am/PatrulhadaCidade>. Acesso em 

25 abr. 2012.
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falação  e  pouca  música.”  (GUERRA,  2006,  p.  31).  A  Rádio  Bandeirantes  foi  uma  das 

primeiras  a  vencer  esta  relutância  e  utilizar  a  frequência  para  transmitir  partidas,  sendo 

seguida por outras emissoras, embora a maior audiência do futebol seja das rádios AM até 

hoje. 

De acordo com a Revista Abert (apud DEL BIANCO, 1999), a reestruturação do rádio 

encaminhou  o  veículo  –  em  especial  a  faixa  AM  –  para  a  prestação  de  serviço  e 

regionalização, principalmente em notícias. Neste contexto surgiu a Rádio Jornal do Brasil 

AM. “Respeitada como modelo de radiojornalismo desde a década de 50, […] a partir da 

década  de  60  a  emissora  firmou  sua  programação  numa  sólida  forma:  informação  com 

credibilidade e música de bom gosto.” (DIAS, 1999, p. 62). Em maio de 1980, tornou-se a 

primeira emissora all news do rádio brasileiro, apostando inteiramente no formato noticioso.

O gênero, que não era novo, teve mais espaço inclusive nas transmissões esportivas, 

aproveitando-se da agilidade característica do veículo. O rádio enfrentou a concorrência da 

televisão com o que tinha de melhor.

Enquanto a TV apresentou como novidade uma infinidade de estatísticas e 
tira-teimas,  introduzindo  números  como  suporte  para  a  equipe  que 
transmitia, o rádio fortaleceu a prestação de serviço. Nas concentrações, nas 
ruas, nos vestiários, falando do trânsito, do posto médico do estádio, o rádio 
optou  por  trazer  mais  jornalismo  às  suas  transmissões  esportivas. 
(GUERRA, 2000, p. 39).

Nota-se que os recursos trazidos pela televisão – em especial  os  replays de lances 

polêmicos – também são úteis para os profissionais do rádio durante a transmissão. Não é tão 

incomum  ouvir  um  comentarista  afirmar  que,  por  exemplo,  determinado  jogador  estava 

impedido e justificar com “a TV mostrou”.

Eventualmente, a partir dos anos 90, a transmissão da TV chega a substituir a presença 

da equipe no campo de jogo. “Boa parte das emissoras do país (inclusive as grandes redes) 

passou a  transmitir  no  estúdio,  através  da  imagem da  TV.”  (GUERRA, 2006,  p.  98).  A 

prática, talvez justificada por um corte de gastos, constitui-se em um equívoco à medida que 

tenta iludir o torcedor – que acredita na presença  in loco da equipe da rádio – e estreita o 

campo de visão do narrador e dos comentaristas ao que é exibido na transmissão original.

Alguns elementos passaram a ser recorrentes nas transmissões do rádio a partir  da 

disputa com a TV: um deles é a interação com o público. A participação dos torcedores com 

opiniões  referentes  à  partida  é  um meio  simples  e  eficaz  de  gerar  identificação  com os 
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ouvintes.  Outro  recurso,  criado  anteriormente  e  pouco  utilizado  até  então,  tornou-se 

fundamental na linguagem esportiva do rádio após 1950: a utilização de vinhetas e efeitos 

sonoros para identificar o tempo e o placar, além de outras situações do jogo.

O pioneiro neste tipo de inserção foi Ary Barroso, ainda nos anos 30. “Ele não gritava 

gol, tocava repetidamente sua gaitinha.  Isso era sinal de gol para o torcedor, que também 

ouvia  ao  fundo  a  vibração  dos  torcedores.”  (GUERRA,  2000,  p.  23).  Posteriormente, 

inspirado na ideia de Ary Barroso, Luiz Mendes criou um som de “passarinho cuco”, a deixa 

para que o narrador informasse o placar, tempo de jogo e outros detalhes (HALLACK apud 

GUERRA, 2000).

Portanto,  a  concorrência  com  a  TV  impulsionou  uma  transformação  no  rádio 

brasileiro.  Com  orçamento  reduzido,  já  que  as  receitas  de  publicidade  migraram  para  a 

televisão  a  partir  da  década  de 1960  (DEL BIANCO, 1999),  e  perdendo vários  de seus 

principais artistas para a televisão, o veículo trazido ao país por Roquette Pinto apostou na 

segmentação e na evolução técnica para sobreviver.

Cunha  (1999)  explica  que  a  segmentação  é  a  especialização  cada  vez  maior  das 

emissoras. É uma característica que sempre fez parte do rádio, já que não é possível cobrir  

todos  os  campos  de  atividade  com  a  mesma  eficiência,  mas  foi  acentuada  a  partir  do 

desenvolvimento  das  emissoras  FM.  Mostrou-se  eficaz  como  estratégia  para  atender  ao 

mercado e levar o veículo de volta à expansão. A especialização permanece até hoje como 

uma  marca  do  rádio  e,  ainda  segundo  a  autora,  é  uma  “tendência  de  futuro  na  mídia” 

(CUNHA,  1999,  p.  160),  já  que  a  TV,  recentemente,  tem  se  valido  desta  fórmula  para 

concorrer com as novas mídias, interativas e facilmente personalizáveis. 

Voltando às décadas de 50 e 60, a sobrevivência do rádio foi possível, também, porque 

os avanços tecnológicos do período permitiram que a transmissão ganhasse em qualidade e 

praticidade. Além disso, os aparelhos receptores mais acessíveis e de fácil manuseio a partir 

da invenção do transístor, ainda em 1947, proporcionaram um 'novo uso' do rádio. Ele passou 

“de meio de atenta audiência familiar para meio de distraída audiência individual, […] ao 

alcance  de  qualquer  pessoa,  que  pode  ser  levado  a  qualquer  lugar”  (SARTORI  apud 

MOREIRA, 1999, p. 212). Inclusive ao estádio, onde até hoje se faz presente nas mãos de 

torcedores de todas as idades.

Mais recentemente,  nos anos 90, um novo aprimoramento técnico chegou ao rádio 

brasileiro: as transmissões via satélite. Segundo Soares (1994), esta tecnologia permite um 

sinal  de  melhor  qualidade,  além  de  maior  integração  entre  a  programação  de  diferentes 
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emissoras distribuídas em rede pelo território nacional. A pioneira neste tipo de transmissão 

foi a Rádio Bandeirantes, ainda  em 1990.

As  rádios  afiliadas  ao  grupo,  espalhadas  por  diversas  localidades  em todo o país, 

passaram a ter acesso imediato a diversos eventos e informações esportivas, jornalísticas e 

artísticas, além de alimentar a própria rede com informações locais. Especificamente para o 

radiojornalismo – incluindo o esportivo –, essa infraestrutura técnica permite que a mesma 

rádio possa cobrir vários eventos ao mesmo tempo com qualidade de som superior.

Dois anos após inaugurar a transmissão via satélite,  a Bandeirantes apresentou seu 

“Parque de Transmissão Estéreo Digital,  com equipamentos  sofisticados,  que aumentam a 

potência das transmissões e melhoram a qualidade de som” (SOARES, 1994, p. 95). Hoje, 

tanto  a  transmissão  via  satélite  quanto  o  uso  de  equipamentos  digitais  são  comuns  nas 

emissoras de rádio brasileiras.

Como vimos, o surgimento da televisão não significou um fim para o rádio – assim 

como, mais recentemente, a internet não determinou o fim da TV –, mas uma revolução. O 

rádio seguiu evoluindo e levando entretenimento, informação e emoção para seus ouvintes.

27



3. NARRAÇÃO DAS PARTIDAS NA TELEVISÃO

A história da TV começa muito antes da década de 1950. A partir do final do século 

XIX, uma série de inventos foram somados e pavimentaram o caminho para o surgimento do 

novo aparelho:  o disco de Nipkow, a célula  fotoelétrica,  o iconoscópio,  entre outros. “Na 

verdade,  não  se  sabe  ao  certo  quem criou  a  primeira  televisão  no  mundo  –  americanos, 

alemães,  ingleses,  suecos,  russos  e  japoneses  reivindicam  a  primazia  do  invento.” 

(SCHINNER, 2011, P. 65).

No entanto, segundo Briggs e Burke (2006), o russo Boris Rosing criou protótipos de 

um sistema que “empregava um tubo de raio catódico como receptor” (p. 176) e pediu uma 

patente em 1907.  Em 1932, um dos discípulos de Rosing, Vladimir Zworykin, patenteou um 

sistema  elétrico  completo  de  televisão.  No  ano  seguinte,  em um congresso  realizado  em 

Chicago, Zworykin descreveu seu invento como “uma nova versão do olho elétrico” (Ibid., p. 

176).

Antes,  em setembro de 1929,  John Logie Baird já  havia conseguido permissão da 

British Broadcasting Corporation (BBC) para lançar um serviço experimental de TV na Grã 

Bretanha.  A dificuldade  em apontar  o criador  da TV pode ser explicada  pelas  iniciativas 

individuais  de diferentes  pesquisadores  espalhados  pelo  mundo.  Assim como Zworykin  e 

Baird,  os  americanos  C.  P.  Jenkins  e  Philo  Farnsworth,  entre  outros  inventores, 

desenvolveram sistemas – elétricos, como o do russo, ou mecânicos, como o do inglês – para 

a transmissão de imagens em movimento no mesmo período.

Porém, ainda de acordo com os mesmos autores, as grandes companhias tinham todas 

as vantagens do negócio. Essas organizações – entre elas a britânica Electrical and Musical  

Industries (EMI)  e  a  alemã  Telefunken –  se  interessaram  pela  ideia  e,  com  base  nas 

experiências  realizadas  por aqueles  pesquisadores,  desenvolveram duas  tecnologias  para a 

televisão.

Assim, em meados da década de 1930, estes dois sistemas se confrontaram “em uma 

disputa que alcançou o clímax na Grã-Bretanha,  quando ambos  foram colocados frente  a 

frente nos tribunais […] no segundo semestre de 1936” (Ibid., p. 179). Em agosto deste ano, a 

BBC realizou suas primeiras transmissões a partir de uma feira comercial de rádio.
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Três anos depois, em 1939, foram realizadas as primeiras transmissões experimentais 

na Suécia e, na França, foi inaugurada a mais potente estação de televisão do mundo à época, 

localizada na Torre Eiffel.

Já no Brasil, a histórica inauguração da televisão é datada de 18 de setembro de 1950: 

a atriz Lolita Rodrigues cantou o Hino da TV Brasileira, transmitido para cerca de duzentos 

aparelhos espalhados pela cidade de São Paulo (SCHINNER, 2011). A emissora pioneira foi a 

TV  Tupi,  de  Assis  Chateaubriand.  Se  o  rádio  brasileiro  teve  Roquette  Pinto  como  seu 

principal incentivador, Chateaubriand foi o grande responsável pelo início das transmissões 

televisivas no Brasil.

Dono dos Diários Associados, grupo de mídia que detinha dezenas de jornais, rádios e 

revistas, o empresário teve seu primeiro contato com o novo veículo nos Estados Unidos, 

onde  se  encontrou  com  o  proprietário  da  Radio  Corporation  of  America (RCA).  Lá,  o 

empresário negociou a compra dos equipamentos necessários para a instalação do “veículo do 

futuro”  em  nosso  país.  Até  aí,  a  TV  era  um  aparelho  desconhecido  por  aqui,  mas  já 

despontava na Europa e fazia algum sucesso nos Estados Unidos (Ibid.).

Passados quatro meses desde a estreia da TV Tupi em São Paulo, foi a vez do Rio de 

Janeiro. A data escolhida para o evento foi 20 de janeiro de 1951 – dia de São Sebastião, 

padroeiro  da cidade  –,  quando “do alto  do Pão de  Açúcar,  na Urca,  o  presidente  Eurico 

Gaspar Dutra acionava os transmissores e inaugurava a segunda emissora de TV da América 

Latina.” (Ibid., p. 71).

A primeira partida de futebol transmitida pela TV brasileira aconteceu em outubro de 

1950. Jorge Amaral foi o responsável pela narração e Ari Silva, pelos comentários. Apenas 

um mês após a inauguração da emissora paulistana,  a quantidade de televisores na cidade 

ainda era ínfima, mas 

[…] os poucos telespectadores que possuíam um aparelho em suas salas de 
visita se preparavam em casa como se fosse uma final de campeonato. Os 
'televizinhos'  eram  amigos  de  bairro  que  se  reuniam  para  ver  a  grande 
novidade. As imagens, de péssima qualidade, eram em preto e branco e com 
muitos chuviscos. (Ibid., p. 83)

Um mês depois, foi a vez da Tupi do Rio de Janeiro. Ainda em fase de testes, exibiu o 

primeiro jogo  no dia 12 de novembro: um Flamengo x Olaria, pelo Campeonato Carioca. O 

narrador foi Antonio Maria, diretor artístico da emissora. Três dias depois, foi ao ar a primeira 
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transmissão de uma corrida de cavalos, esporte que tinha grande repercussão na época, direto 

do Hipódromo da Gávea. O narrador da prova foi Aldo Viana, pai de Galvão Bueno (Ibid.).

Inicialmente,  a  cobertura  realizada  pela  televisão  era  considerada  monótona,  sem 

emoção. Isto se devia, em parte, à falta de recursos da época – os jogos eram transmitidos por 

apenas duas câmeras, uma teleobjetiva e uma zoom – limitava a narrativa, tornando-a presa ao 

que o telespectador estava vendo (GUERRA, 2006).

Passado algum tempo, 

[…]  a  evolução  tecnológica  trouxe  mais  câmeras,  novos  ângulos,  novas 
possibilidades de narrativas. Uma das estratégias adotadas foi aproximar o 
espectador do jogo. Técnica buscada no cinema. Ver de mais perto os lances, 
transformando as câmeras em olhos virtuais do torcedor, seguindo a bola e 
mostrando  a  reação  do  jogador,  do  treinador  e  do  próprio  torcedor, 
aproximou a narrativa do público. A narração passou a ser mais ilustrativa e 
o conteúdo mais ancorado. (Ibid., p. 100).

O início  da  TV tem algumas  semelhanças  com o estágio  inicial  do  rádio:  ambos 

começaram com uma programação intermitente. Os primeiros dias da TV Tupi, por exemplo, 

começavam  às  20h  e  terminavam  três  horas  depois  (ALVES,  2008).  Ambos  também 

nasceram como veículos para as elites. O alto custo dos aparelhos – importados dos Estados 

Unidos, custando o equivalente a 6 mil dólares (SCHINNER, 2011) – tornava-os artigo de 

luxo e, durante algum tempo, raridade nas casas dos brasileiros. Porém, o fato é que “a partir 

das transmissões de futebol e das corridas de cavalos, as vendas de aparelhos de televisão 

cresceram de maneira expressiva nas capitais.” (Ibid., p. 84). Ou seja, os dois veículos tiveram 

trajetórias parecidas em nosso país e tornaram-se paixões nacionais com um empurrãozinho 

do futebol.

3.1 Influência do rádio na construção da linguagem televisiva

Era de se esperar que a televisão, em seus primórdios, fosse encarada como um “rádio 

filmado”. Nos anos que sucederam a instalação das primeiras emissoras no país, não havia 

profissionais especializados no novo veículo, tanto na parte técnica quanto entre os artistas. O 

que havia de mais próximo, até então, era o trabalho nas rádios. Locutores, diretores, atores, 

técnicos e os outros pioneiros da TV eram funcionários de rádio (SCHINNER, 2011). Sem 

nenhum tipo de curso ou treinamento  teórico,  eles aprenderam na prática – com base no 

método  de  tentativa  e  erro  –  as  particularidades  desse  meio  que,  diferentemente  do  que 
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estavam acostumados, conjuga áudio e imagem. “O novo veículo seguia de vento em popa, 

mas demorou para qualificar sua mão de obra. Dessa forma, a televisão brasileira funcionava 

graças à intuição e ao talento de seus diretores e atores.” (Ibid., p. 73).

Um exemplo do engajamento dos radialistas no início da televisão foi Ary Barroso. 

Um dos maiores e mais inventivos artistas do rádio brasileiro tomou parte deste projeto e 

tornou-se, também, a grande estrela entre os narradores da etapa inicial da TV no país. O 

“homem da gaitinha” do rádio, autor da canção “Aquarela do Brasil”, tinha total liberdade no 

ar. “Tudo o que ele fazia no ar era considerado 'ótimo'; ninguém queria contrariá-lo. Barroso 

podia experimentar a vontade, ousar e abusar das suas invenções. Ele testava e, quando dava 

certo, transformava-se em bordão.” (Ibid., p. 84).

O ator Lima Duarte revelou que um dos motivos para a predominância na participação 

dos profissionais do rádio era o preconceito de outras classes, como os artistas do teatro. 

Que  fique  definitivamente  estabelecido  o  seguinte:  quem  implantou  a 
televisão no Brasil, ou seja, na América Latina, foram os radialistas! Havia 
uma ordem expressa  do Chatô [como era  chamado Assis  Chateaubriand] 
para que os quadros dos jornais Diário de São Paulo e Diário da Noite não 
fossem prejudicados. Os outros periódicos, O Estado de S. Paulo e Folha de 
S. Paulo eram rivais, inimigos mesmo do Dr. Assis Chateaubriand. Portanto, 
ignoraram solenemente a televisão. O pessoal do teatro também, pois eles 
formavam  uma  casta  de  privilegiados,  que  consideravam  a  televisão 
rigorosamente  insignificante.  A  comunidade  universitária,  esta,  como 
sempre,  manteve-se equidistante,  julgando-nos como um bando de loucos 
iletrados e desimportantes. (SOBRINHO apud SCHINNER, 2011, p. 72)

Claro que, com o crescimento e a popularização do veículo, este distanciamento não 

durou muito tempo e as emissoras receberam os profissionais do teatro e dos jornais ao longo 

de sua história. Porém, a linguagem herdada do rádio persistiu em vários gêneros televisivos.

O telejornalismo foi um deles. De acordo com Rezende (2000), os noticiários dos anos 

50 eram redigidos “sob a forma de 'texto telegráfico'  e apresentados com o estilo 'forte e 

vibrante'  copiado da  locução de rádio.”  (LEANDRO; COSTA apud REZENDE, 2000,  p. 

106). O jornalismo feito para TV tinha seu sentido totalmente construído nas falas do locutor, 

com pouco uso das imagens.

A limitação técnica desse momento era bastante explícita neste gênero: o jornalismo 

direto do estúdio ocupava quase a totalidade dos noticiários devido à dificuldade de se realizar 

coberturas externas. “Por causa da demora na revelação e montagem dos filmes, a transmissão 

de  imagens  dos  fatos  sofria  um  atraso  de  até  doze  horas  entre  o  acontecimento  e  sua 
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divulgação nos telejornais.” (REZENDE, 2000, p. 106). Em relação à instantaneidade, o rádio 

vencia com folga.

A dramaturgia, que se estabeleceu como um dos principais produtos da TV nacional 

através das novelas, existia no rádio e já fazia enorme sucesso antes da inauguração da TV 

Tupi. Grandes estrelas do radioteatro migraram – assim como alguns dos principais diretores 

– e carregaram consigo o sucesso das tramas românticas para o novo projeto.

Segundo a atriz Vida Alves, o primeiro teleteatro completo foi ao ar em novembro de 

1950. “Adaptação de Cassiano Gabus Mendes, do filme americano  Sorry, Wrong Number. 

[…] Em português foi dado o nome 'A vida por um Fio'. […] No Brasil, o papel principal  

coube a  Lia de Aguiar,  grande estrela  da época.”  (ALVES, 2008, p.  85).  Foi  o primeiro 

grande sucesso da teledramaturgia brasileira.

Um ano depois, surgiu na tela a primeira telenovela: “Sua Vida me Pertence”. Escrita, 

dirigida e protagonizada por Walter Forster, a novela contava com Vida Alves, Lia de Aguiar 

e outros importantes atores da época. Foi curta, para os padrões atuais, com menos de 30 

capítulos, que iam ao ar duas vezes por semana e tinham meia hora de duração. Teve um final 

polêmico: o primeiro beijo da TV no país. Momento histórico que, segundo a autora, não teve 

registro, já que não existia o videoteipe e o único fotógrafo presente no estúdio não registrou a 

cena.  “E  a  novela,  que  começou  tão  humilde,  foi  crescendo,  crescendo  e  dominou  a 

audiência” (Ibid., p. 117).

Junto com os profissionais e os formatos de programas, outro elemento fundamental 

foi transferido para a televisão: as verbas publicitárias. Agências de publicidade como a J. W. 

Thompson e a McCann Erikson começaram a utilizar a TV como veículo publicitário a partir 

de 1951 (SCHINNER, 2011).

Nos  primeiros  anos,  era  comum  que  algumas  empresas  atrelassem  sua  marca  a 

determinado  programa,  dando  nome  ao  mesmo.  Nesses  casos,  os  patrocinadores  tinham 

liberdade total no direcionamento dos programas e na contratação de sua equipe de produção. 

Temos vários exemplos, como o “Repórter Esso” – vindo do rádio –, “Telenotícias Panair”, 

“Mesa Redonda Eucalol”, “Gincana Kibon”, entre outros (Ibid.). Priolli ressalta essa prática 

como uma das  características  mais  evidentes  na fase inicial  da TV brasileira:  “a herança 

radiofônica  e  a  subordinação  total  dos  programas  aos  interesses  e  estratégias  dos 

patrocinadores” (PRIOLLI apud REZENDE, 2000, p. 106).
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Voltando à cobertura esportiva, é evidente que também há influência do rádio. Mas 

temos que fazer justiça: os profissionais da televisão passaram a utilizar alguns recursos que 

diferenciam seu trabalho.

Sem  o  recurso  da  fantasia,  do  'direito  de  mexer  com  o  imaginário'  do 
telespectador apenas com as palavras, como o rádio sempre fez com sucesso, 
a televisão adotou como recurso a disponibilização para seus narradores e 
repórteres de um banco de dados muito grande, tornando a transmissão cheia 
de números (GUERRA, 2006, p. 101).

Até  hoje,  muitos  dos  narradores  de  TV  em  atividade  passaram  pelo  rádio.  Essa 

experiência acrescenta diversas características às suas locuções. Segundo Monteiro (2007), 

capacidade de improvisação, agilidade de raciocínio, versatilidade, alegria e espontaneidade 

são citadas pelos profissionais como as principais qualidades aprendidas no rádio.

André Henning, atualmente no canal de TV Esporte Interativo, afirma que este veículo 

“te dá uma coisa de dia a dia, de pauleira, de experiências diferentes […] e de coisas que a 

gente  vive  no  rádio  que  a  televisão  nem  transmite”  (MONTEIRO,  2007,  p.  10).  Este 

conhecimento, de acordo com Jota Junior,  permite que o locutor tenha mais informações e 

referências para diversos momentos da transmissão, inclusive em eventuais falhas de sinal. 

“quando acontece algum problema durante a transmissão de televisão,  é necessário que o 

locutor preencha o restante do tempo e resgate a herança do rádio” (Ibid., p. 10).

Éder Luiz, da TV Record e da Rádio Transamérica de São Paulo, ressalta que teve 

dificuldades em seu início na TV. “Existem determinados vícios que você traz do rádio e que 

você  vai  conseguindo dominá-los  na  medida  em que você  vai  fazendo o  novo veículo  e 

entendendo. […] Você tem que chegar na linguagem ideal.” (Ibid., p. 10). Ele acredita em 

uma diferença no papel do narrador em cada um dos veículos. No rádio, ele “[…] passa a ser 

os  'olhos  daquela  pessoa',  enquanto  que  na  televisão,  o  locutor  assiste  o  jogo  com  o 

telespectador. Portanto ele procura ser um bom companheiro de quem acompanha o futebol” 

(Ibid., p. 10).

Milton Leite – da TV Globo e do canal fechado Sportv – e André Henning atentam 

para a diferença na velocidade da pronúncia empregada nos dois meios. Leite ressalta que, na 

TV, seu discurso deve complementar a imagem, esta sim o principal elemento da transmissão. 

“Ele deve chamar atenção do telespectador para alguma coisa que está na imagem, mas não 

em primeiro plano, ou trazer informações sobre os personagens envolvidos no jogo.” (Ibid., p. 

11). Henning aponta para o uso do  replay.  Para ele,  o locutor deve saber dialogar  com a 
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ferramenta. “Oh, você vê aí no detalhe. A falta aconteceu mesmo, ou não aconteceu.” (Ibid., 

p. 11).

Não podemos negar a “herança radiofônica” na forma como os narradores criam seu 

discurso. Tamanha influência nos permite retomar um conceito visto na análise de Edileuza 

Soares (1994), relativa ao rádio, e aplicá-lo à TV: a diferenciação de narradores em duas 

escolas, a denotativa e a conotativa. Acompanhando os jogos, percebemos que a tendência da 

grande maioria dos narradores da TV é, até hoje, a escola denotativa,  embora adotem um 

ritmo mais cadenciado do que seus congêneres do rádio. Mesmo com as imagens diante do 

espectador, os locutores parecem se preocupar demais em descrever os lances. Guerra ilustra 

esta crítica com um diálogo entre o articulista Mário Prata,  da Folha de São Paulo, e um 

americano que assistia a uma partida, pela televisão, ao seu lado.

- Por que o locutor diz que o jogador caiu?
- Porque caiu, uai.
- Sim, eu vi que ele caiu. É televisão. Ele não precisa me dizer.  Olha lá, 
dizendo que o goleiro pegou a bola. Eu vi! Será que ele não pode me deixar 
assistir em paz? É televisão ou rádio?
Penso:
- É que antes era rádio e eles acostumaram a narrar tudo.
Mas então alguém tem que dizer para eles que a gente não é cego. Olha lá: 
dizendo que foi falta. Eu vi!
- O americano estava certo, os nossos locutores de televisão acham que estão 
transmitindo pelo rádio. 
- Se o juiz já disse que vai ter mais três minutos de jogo, se o sujeito já 
levantou a placa mostrando,  se lá em cima da televisão está dizendo que 
vamos ter mais três minutos de acréscimo, por que o locutor tem que avisar à 
gente que vamos ter mais três minutos de jogo? E precisa dizer que o jogo 
vai até aos 48 minutos? Não é meio óbvio?
- O americano estava certo. (PRATA apud GUERRA, 2006, p. 102)

3.2 Transmissão redundante: descrição do que está na tela e nada mais

Por  mais  que  a  preocupação  com  a  descrição  seja  uma  influência  da  narração 

radiofônica,  o  trabalho dos  locutores  na  televisão  não atinge  o grau de dramaticidade  da 

narrativa  no  rádio.  Nelson  Rodrigues,  um dos  maiores  escritores  brasileiros,  dizia  que  a 

transmissão pelo rádio é “capaz de levar o torcedor-ouvinte à exaustão emocional. Em sua 

opinião,  isso  ocorria  porque  o  locutor  acrescentava  fantasia  aos  lances”  (COSTA  apud 

GUERRA, 2006, p. 60). A imaginação joga a favor do rádio, já que seria impossível fantasiar  

em um lance que é visto pelo telespectador – e dissecado minuciosamente por dezenas de 

câmeras apontadas para o campo de jogo –, mas a transmissão televisiva costuma acompanhar 
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apenas o setor onde está a bola. Esta é uma das maiores diferenças entre os jogos nos dois 

veículos.

A narração esportiva feita pelas emissoras de rádio é exatamente isso. É ver 
algo  mais  do  que  a  bola,  o  lance  em si.  Talvez  seja  essa  a  dificuldade 
encontrada até hoje pela televisão, que se prende à imagem por dever de 
ofício e característica, muitas vezes se esquecendo do que gira em torno do 
espetáculo. (GUERRA, 2000, p. 59) 

Luiz Mendes, o “Comentarista da Palavra Fácil”, concordava com essa crítica.  Em 

entrevista concedida em julho de 2009 aos jornalistas André Rocha e Wilson Herbert, um dos 

maiores nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro encarava a descrição excessiva 

como um erro.

O rádio tem a desvantagem de ser muito barulhento,  tem muito ruído na 
transmissão.  E a TV também comete alguns erros que o rádio poderia se  
aproveitar.  Se  a  TV  fosse  perfeita,  o  narrador  não  precisaria  gritar 
“Gooool!”, já que você está olhando para ela. No rádio o grito de gol é como 
uma sirene para alertar o ouvinte. […] É lógico que você tem que falar o que 
está acontecendo, mas não precisa dizer, por exemplo, que o zagueiro tirou 
de cabeça. Ora, você está vendo a jogada!8

Para Mendes, o rádio é quem deveria achar um novo caminho para diferenciar sua 

transmissão do que é feito na TV. Vendo que o último veículo dominou o futebol – inclusive 

comercialmente,  com as  cotas  de  direitos  de  transmissão  representando  a  maior  parte  da 

receita dos clubes9 –, ele acreditava que as coberturas radiofônicas deveriam se reinventar. 

Mendes sugeriu, como estratégia, um estilo mais sóbrio para as transmissões, mas confessou 

que esperava a aparição de “um gênio com a 'fórmula mágica'.”10.

Guerra não decreta o domínio da TV nas transmissões, mas ressalta funções e públicos 

diferentes para cada um dos veículos. As novas gerações, acostumadas com a imagem, sentem 

dificuldade em compreender o jogo sem ela. “O que muitos alegam é que sentem dificuldade 

de visualizar  a  jogada,  detalhes  da partida narrada pelo rádio e que só percebem o lance 

quando é gol.” (GUERRA, 2006, p. 103). Já o torcedor acostumado com o rádio costuma ter  

dificuldades para se ajustar à narrativa televisiva. Este leva o rádio ao estádio e interpreta o 
8 Olho Tático: Luiz Mendes – Homenagem a uma referência profissional. Disponível em 

<http://globoesporte.globo.com/platb/olhotatico/2011/10/27/luiz-mendes-homenagem-a-uma-referencia-
profissional/>. Acesso em 31 mai 2012.

9 Terra – Esportes: Cotas de televisão dominam receita dos clubes brasileiros. Disponível em 
<http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-a/noticias/0,,OI5777127-EI20038,00-
Cotas+de+televisao+dominam+receita+dos+clubes+brasileiros.html>. Acesso em 31 mai 2012.

10 Olho Tático. Op. cit.
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jogo com o auxílio da equipe de transmissão ou, se opta por ver a partida pela TV, abaixa o 

volume do aparelho enquanto ouve a narração de sua rádio preferida.

De fato, o rádio se integra melhor à visualização do jogo in loco justamente porque a 

narrativa desenvolvida no veículo – e logicamente a ausência de imagem – complementa o 

que o torcedor vê em campo. Acompanhar a cobertura televisiva no campo de jogo poderia 

ser útil  em lances polêmicos,  pelo acesso a  replays e tira-teimas.  Mas, na maior parte do 

tempo, acompanhar a tela e o que está diante de si seria dispensável.

Em junho de 2011, na partida que marcou a despedida de Ronaldo, o “Fenômeno” – 

um amistoso da Seleção Brasileira contra a Romênia, no Estádio Pacaembu –, a equipe da 

Rede  Globo  deu  destaque  a  alguns  torcedores  que  estavam  nas  arquibancadas  e 

acompanhavam, simultaneamente, a transmissão da emissora. Porém, a partir de então, o fato 

não ocorreu em nenhuma outra ocasião. Talvez o rádio ainda seja mais apropriado.

Silvio  Luiz,  narrador  que  está  entre  os  profissionais  mais  longevos  da  TV,  sendo 

inclusive o primeiro repórter da televisão brasileira (SCHINNER, 2011), é um dos grandes 

críticos  da  redundância  na  narração  televisiva.  Em  entrevista  concedida  ao  jornalista 

Benjamin Back em outubro de 2011, Silvio fala sobre sua forma de encarar o trabalho de 

narrador na TV: 

Eu não transmito para cego. O cara que está sentado em casa está vendo a 
televisão, então não preciso dizer que o cara cabeceou, chutou com a direita. 
Eu nunca gritei gol na minha vida, não preciso. Eu sou, na realidade, um 
legendador de imagem. Eu boto legenda naquilo que eu estou vendo11.

Ainda nesta  entrevista,  o jornalista  Flávio Prado, que trabalhou com Silvio na TV 

Record, conta que o estilo do narrador fazia sucesso com o público. A emissora era líder de 

audiência  constantemente durante as transmissões  e isso é creditado,  em grande parte,  ao 

estilo menos descritivo, mais bem-humorado e recheado de bordões de Silvio Luiz12.

3.3  Narradores que conseguiram diferenciar sua transmissão

De acordo com Guerra, talvez Silvio Luiz seja “o único narrador que trouxe uma pista 

de como pode ser um caminho para que a TV encontre um estilo próprio, menos presa ao 

formato do rádio, de transmitir o futebol.” (GUERRA, 2006, p. 119).
11 TV Lance!: Papo com Benja – Silvio Luiz e Flávio Prado. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?

v=I4RhoV-qG1o>. Acesso em 04 jun 2012.
12 Ibid.
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Filho  da  locutora  de rádio  Elizabeth  Darcy,  Silvio  fez  suas  primeiras  locuções  de 

futebol na rádio Guarujá, em 1958, mas ficou por pouco tempo (MONTEIRO, 2007). Antes, 

em 1952, já fazia parte da equipe da TV Paulista, onde trabalhou como repórter de campo. No 

ano seguinte, foi levado por Leônidas da Silva para a recém-criada TV Record.

Depois de várias experiências no esporte, inclusive a carreira de árbitro, Silvio teve 

sua primeira oportunidade como narrador na TV em 1976. Com a morte de Geraldo José de 

Almeida, a Record perdeu seu principal locutor. “Ao lado de Hélio Ansaldo, Silvio começou a 

fazer revezamento entre narração e comentários da partida. No campo, como repórter, Flávio 

Prado. O torcedor gostou do novo estilo que surgia.” (GUERRA, 2006, p. 122).

Ainda na Record,  Silvio foi protagonista  de um momento curioso na disputa entre 

rádio e TV pela audiência em eventos esportivos: em 1982, a Globo adquiriu os direitos para a 

transmissão  da  Copa  do  Mundo  com  exclusividade.  O  narrador  titular  da  emissora  era 

Luciano  do  Valle.  Na  outra  ponta,  o  Grupo  Record  comprou  as  cotas  para  transmitir  o 

Mundial no rádio e escalou Silvio Luiz, narrador da televisão, para comandar as transmissões.

A  Rádio  Record  lançou  uma  campanha  “Veja  a  Copa  na  TV,  mas  ouça  com  o 

coração...  na Record”,  que deu resultado.  Soares  afirma que,  nos  dois  primeiros  jogos,  a 

audiência da estação foi no mínimo três vezes maior do que a das suas concorrentes. A TV 

Globo manteve esmagadora superioridade na audiência,  ultrapassando 92% dos televisores 

ligados no horário (QUEIROZ apud MONTEIRO, 2007), mas a resposta obtida pelas rádios 

foi acima do comum. Muitos espectadores acompanharam, simultaneamente,  a imagem do 

jogo na TV e o áudio no rádio. Silvio diferenciou suas transmissões “do tom burocrático dos 

locutores da Globo” (SOARES apud MONTEIRO, 2007, p. 5) e deixou claro que “o narrador 

de  televisão  deve  ter  imaginação  e  criatividade  suficiente  para  não  ficar  dependente  da 

imagem veiculada,  a fim de não repetir  algo que já está sendo mostrado.”  (MONTEIRO, 

2007, p. 6).

O  trabalho  diferenciado  desse  locutor,  que  utiliza  alguns  elementos  da  escola 

conotativa – como as expressões “vai balançar o esqueleto” para as cobranças de lateral, “vai 

armar o biombo” para quando o goleiro está armando a barreira em cobranças de falta, etc. –, 

é descrito por Knoeller, que atribui a Silvio um estilo revolucionário: 

A bola deixava de ser 'vigiada' por todo o tempo. Silvio Luiz abandonava o, 
até  então,  único  modo  de  se  transmitir  futebol,  e  finalmente  libertava  a 
imagem na televisão, percebendo o que era evidente: o telespectador estava 
vendo o que ocorria. Não era preciso dizer o que ele já sabia. (…) Em vez de 
narrar o óbvio, ele ia além, ampliava os limites da tela, cantando o lance 
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seguinte (…) exatamente como um torcedor na arquibancada. (KNOELLER 
apud MONTEIRO, 2007, p. 6)

O narrador,  que  passou  ainda  pela  TV Excelsior,  SBT e  Bandeirantes,  segue  em 

atividade – após ser demitido do canal fechado BandSports em 2010, foi contratado pela Rede 

TV!, onde atualmente narra o campeonato italiano –, com seu estilo inconfundível e até hoje 

não seguido ou imitado por nenhum outro profissional da televisão.

Outro profissional que, embora narre de forma redundante, conseguiu diferenciar suas 

transmissões foi Galvão Bueno. O locutor, que se define como um “vendedor de emoções”13, 

leva a vibração comum na narração de grandes nomes do rádio e, ao longo de seus trinta anos 

na TV Globo, construiu uma carreira repleta de grandes coberturas.

Galvão começou sua carreira como comentarista em 1974, na Rádio Gazeta, de onde 

foi para a TV do mesmo grupo. Em 1977, passou dois meses na TV Record e, de lá, seguiu 

para a Bandeirantes, onde tornou-se narrador. Quatro anos depois, Bueno chegou à Globo14. 

Nesta emissora, “criou o 'Padrão Galvão de Qualidade', com seguidores bem fieis ao estilo, 

tais como Cléber Machado, Luis Roberto e Maurício Torres.” (GUERRA, 2006, p. 119).

As  principais  características  de  sua  narrativa  são  a  emoção  que  imprime  em  seu 

discurso, principalmente em eventos onde o Brasil seja representado, a emissão constante de 

opinião, a preocupação em trazer informação para a transmissão e o diálogo que tem com o 

telespectador.

Talvez por ficar mais exposto, já que é dono da maior audiência, é o narrador mais 

polêmico e tem uma rejeição muito grande. Seu discurso opinativo não é tão bem aceito, suas 

variações de humor quando é contrariado ou quando enfrenta dificuldades na transmissão são 

bastante criticadas (Ibid.). Só que Galvão sabe manter um diálogo com o público de uma 

forma  que  poucos  conseguem  na  TV.  Como  exemplo  e  lembrança,  nos  anos  90,  ele 

costumava pedir para que os vizinhos do estádio Palestra Itália piscassem as luzes de casa 

durante os jogos do Palmeiras. Segundos depois, era atendido.

Bueno, que criou uma série de bordões que ficaram na memória dos torcedores, como 

“Sai que é sua, Taffarel”, “É tetra!”, “Haja coração!” e sua saudação “Bem, amigos da Rede 

Globo”, segue em atividade na principal emissora do país, onde narra corridas de Fórmula 1, 

13 Sportv.com – Galvão e seus 40 anos de televisão: 'Precisa ser apaixonado por esporte'. Disponível em 
<http://sportv.globo.com/site/programas/e-gol/noticia/2011/12/galvao-e-seus-40-anos-de-televisao-precisa-
ser-apaixonado-por-esporte.html>. Acesso em 11 jun 2012.

14 Memória Globo – Perfis: Galvão Bueno. Disponível em 
<http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-259081,00.html>. Acesso em 11 jun 
2012.
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partidas de futebol e lutas de MMA – do inglês Mixed Martial Arts, Artes Marciais Mistas – 

regularmente. 

Outro profissional que está na Rede Globo, Milton Leite, tem o bom humor e o uso de 

bordões como principais características. Ele iniciou no jornalismo em 1978, um ano depois foi 

para a Rádio Difusora Jundiaiense, onde foi repórter de campo. Ao longo de sua carreira no 

rádio e em jornais impressos, Milton apresentou programas de variedades, narrou partidas de 

futebol, foi editor de Esportes, redator de Economia e chefe de reportagem.

Já na década de 1990, teve a primeira chance na televisão: a recém-criada TV Jovem 

Pan  convidou os profissionais da rádio para o projeto. Milton foi escalado como apresentador 

mas,  durante o Campeonato Paulista  de 1991, teve que assumir  o posto de narrador  para 

cobrir o colega Flávio Prado, com problemas de saúde15. A partir daí, o locutor passou pela 

TVA Esportes, ESPN Brasil, Sportv e TV Globo. Atualmente, transmite partidas de futebol 

nas duas últimas emissoras.

Mesmo seguindo o “Padrão Galvão”, ele diferencia seu trabalho com expressões como 

“Que beleza!”  –  em tom irônico,  quando alguém erra  uma jogada de  forma  considerada 

absurda –; “A Batida!”, na hora de um chute a gol; entre outras. Seus bordões dialogam com a 

imagem de forma parecida com a que Silvio Luiz faz:  nenhuma dessas frases descreve o 

lance. O espectador tem que estar em frente à TV para saber o que aconteceu. Sobre sua 

função, Milton acredita que o narrador televisivo é “esse que vai costurando uma sequência de 

imagens e tentando atrair a atenção de quem está em casa assistindo.” (MONTEIRO, 2007, p. 

11).

Outros grandes nomes fizeram carreira na TV e têm características marcantes, como 

Alexandre Santos e seu bordão “Guardou! Certinho, certinho!”; Luciano do Valle, um dos 

maiores  incentivadores do emprego de ex-jogadores como comentaristas nas transmissões, 

além de destaque na popularização do vôlei e do boxe no Brasil; Januário de Oliveira e seu 

“Cruel, muito cruel!”; Walter Abrahão, o “inventor do replay”, que chamava Pelé de “Ele” e 

criou o termo “oxo” para se referir ao placar em branco16; entre inúmeros profissionais que 

realizaram transmissões memoráveis ao longo de suas vidas. Cada um deles criou, através de 

determinadas  características  de  seu  discurso,  diferentes  formas  de  mediação  entre  o 

15 Milton Leite: Perfil. Disponível em <http://www.miltonleitereal.com.br/perfil-milton-leite.html>. Acesso em 
12 jun 2012.

16 Estadão: Aos 80 anos, morre o locutor Walter Abrahão que criou o 'oxo' e o replay. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,aos-80-anos-morre-o-locutor-walter-abrahao-que-criou-o-
oxo-e-o-replay,755904,0.htm>. Acesso em 12 jun 2012.
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telespectador e o jogo. Todas têm influência,  em maior ou menor grau, do que é feito há 

décadas no rádio.

Porém, mais do que “relator das emoções,  de dramas, alegrias,  vitórias e derrotas” 

(GUERRA, 2006, p. 53), o narrador ganhou, na TV, mais uma função: se transformou em 

“mestre de cerimônias” das partidas, convidando o espectador em chamadas horas antes do 

início da partida (Ibid.).

3.4 Recursos de interatividade com o telespectador

Com a popularização da internet na última década, os programas de TV têm se voltado 

cada vez mais para uma tentativa de dar voz ao espectador. Nas transmissões de futebol, isso 

não é diferente: perguntas, vídeos e a participação do público praticamente como comentarista 

são algumas das intervenções nesse sentido.

Porém, antes de nos aprofundarmos  nesta questão, devemos conceituar 'interação' e 

'interatividade'.  Segundo  Mattar,  o  termo  'interatividade'  começou  a  ser  utilizado 

recentemente.  “Seu surgimento  data  das  décadas  de  1960  e  1970,  especialmente  com os 

críticos da mídia de massa. Desde o princípio, o campo associativo do termo interatividade 

esteve  relacionado  com a  informática  e  [...]  com as  mídias  que  surgiram a  partir  dela.” 

(VASCONCELLOS & RIOS,  2011,  p.  3).  Já  'interação'  apareceu  em um dicionário  pela 

primeira vez em 1832. “A palavra interação é, portanto, utilizada há bem mais tempo que 

interatividade, e por diversas ciências” (MATTAR apud VASCONCELLOS & RIOS, 2011, 

p. 3).

Logo,  'interação'  –  diferentemente  de  'interatividade'  –  é  um termo  que  pode  ser 

aplicado em diversos contextos além da relação homem-máquina. O Dicionário Priberam de 

Língua Portuguesa17 define a palavra como

1. Influência recíproca de dois ou mais elementos; 2. [Psicologia] Fenômeno 
que permite  a  certo  número  de  indivíduos constituir-se  em grupo,  e  que 
consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo 
para outro; 3. [Física] Ação recíproca que ocorre entre duas partículas.

O pesquisador Alex Primo propõe duas formas de interação: a mútua e a reativa. A 

primeira é “caracterizada por relações interdependentes e processos de negociação, na qual 

cada  interagente  participa  da  construção  inventiva  da  interação,  afetando-se mutuamente” 

17 Disponível em <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=interação>. Acesso em 16 jun 2012.

40

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx


(PRIMO apud VASCONCELLOS & RIOS, 2011, p. 3). O autor ainda acrescenta que “[...] a 

interação mútua é um processo emergente, isto é, ela vai sendo definida durante o processo” 

(Ibid., p. 3). Já a forma reativa é “limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta” 

(Ibid., p. 3). Ou seja, a resposta é condicionada a alternativas propostas pelo emissor. “Um 

exemplo  pertinente  nesse  caso  são  as  enquetes.  Ao  ser  questionado  sobre  um  tema,  o 

internauta  –  ou  telespectador,  ouvinte,  leitor  –  participa  escolhendo  entre  A  e  B,  por 

exemplo.” (VASCONCELLOS & RIOS, 2011, p. 4). 

Interatividade e interação têm sido utilizadas como sinônimos nos últimos anos, o que, 

de acordo com Mattar, representa uma confusão conceitual.

Alguns autores utilizam os dois termos indiscriminadamente, trocando um 
pelo  outro  sem  diferenciar  seus  significados,  enquanto  outros  procuram 
construir definições precisas e distintas para cada um dos conceitos. Alguns 
autores criticam inclusive o uso do termo interatividade, aceitando apenas o 
sentido  de  interação,  enquanto,  para  outros,  a  interatividade  é  um  dos 
fenômenos mais importantes da modernidade (…) (Ibid., p. 4).

Entre  os  críticos  da  interatividade  está  Jean  Baudrillard.  Segundo  o  filósofo  e 

sociólogo, “Não há interatividade com as máquinas (tampouco entre os homens, de resto, e 

nisso  consiste  a  ilusão  da  comunicação)”  (BAUDRILLARD  apud  VASCONCELLOS  & 

RIOS, 2011, p. 3). Do outro lado temos Pierre Lévy, que considera que o receptor não tem 

apenas um papel passivo na comunicação. Mesmo que seja simplesmente interpretando as 

informações de uma maneira singular, ele acrescenta à programação. “Mesmo sentado em 

frente  à  televisão  sem  controle  remoto,  o  destinatário  decodifica,  interpreta,  participa, 

mobiliza  seu  sistema  nervoso  de  muitas  maneiras,  e  sempre  de  forma  diferente  de  seu 

vizinho” (LÉVY apud VASCONCELLOS & RIOS,  2011,  p.  2).  Embora  a  decodificação 

descrita  por  Lévy seja  uma  construção  do espectador  baseada  no  que  é  transmitido,  não 

significa  que o público  descrito  pelo  autor,  de fato,  participe  ativamente  da gênese  deste 

discurso.

Pensando nas  partidas  de  futebol,  concluímos  que  são eventos  onde a  interação  – 

mútua,  utilizando  a  conceituação  de  Primo  –  existe  desde  sempre:  a  torcida  presente  no 

estádio interage e influencia nos jogos, motivando ou vaiando os jogadores, criando um clima 

favorável a determinada equipe e hostil para seus adversários. Nesse sentido, o estádio é um 

ambiente onde o público é, também, coprodutor do espetáculo.
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Já as transmissões das partidas de futebol, como citamos anteriormente, passaram a 

utilizar recursos de interação com o público no rádio, com a participação dos ouvintes nos 

intervalos dos jogos. 

Na TV, alguns programas utilizaram mecanismos de interação – cartas, telefonemas 

ou participação em auditórios – com os telespectadores. Um dos exemplos mais marcantes, de 

acordo com Vasconcellos e Rios, é o “Você Decide”, da Rede Globo. Veiculado entre 1992 e 

2000, permitia que os telespectadores escolhessem, por telefone, entre dois finais propostos 

pela emissora, qual seria transmitido. Este caso “[...] é um exemplo do que Alex Primo (2000) 

chama de interação reativa, já exposta anteriormente” (VASCONCELLOS & RIOS, 2011, p. 

6).

Mais recentemente, o potencial interativo da internet passou a ser apropriado pela TV 

graças à convergência das mídias. Henry Jenkins define esta convergência como “[...] fluxo 

de  conteúdos  através  de  múltiplos  suportes  midiáticos  (...)”  (JENKINS  apud 

VASCONCELLOS & RIOS, 2011, p. 6). Para o autor, ela representa “uma transformação 

cultural, à medida que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (Ibid., p. 6).

Segundo Siqueira (2011), a partir da convergência de mídias se estabelece um novo 

modelo  entre  o  telespectador  e  o  consumo  de  televisão.  As  novas  mídias  surgem como 

espaços  para  manifestação  de  opiniões,  votações  e  criação  de  conteúdo  por  parte  dos 

espectadores. Mais do que isso: a internet aparece como uma mídia agregadora. Não substitui 

os veículos tradicionais, mas os complementa e transforma. Jenkins aposta que, graças a este 

fator,  “a  relação  tradicional  do  'monólogo  do  transmissor'  ao  'espectador  agradecido' 

desaparecerá” (JENKINS apud SIQUEIRA, 2011, p. 19).

De fato, o número de pessoas que utilizam as duas mídias simultaneamente é grande. 

Segundo dados do instituto Nielsen (apud SIQUEIRA, 2011), 60% dos americanos veem TV 

acessando a internet. Outra pesquisa, também apontada por Siqueira, afirma que os programas 

de televisão são assuntos de interesse em todo o mundo, repercutindo mais de um bilhão de 

tweets – postagens na rede social Twitter –  por semana. No Brasil, dados da Revista Exame 

contribuem para comprovar esta tendência, pelo menos entre os mais jovens. “Conforme a 

matéria,  72%  dos  usuários  até  25  anos  usam  redes  sociais  ou  aplicativos  móveis  para 

comentar  sobre  programas  e  60%  navegam  na  internet  enquanto  assistem  à  televisão.” 

(SIQUEIRA, 2011, p. 21).
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Utilizando este novo hábito a seu favor, as emissoras de TV passaram a empregar 

recursos  da  internet  e  das  redes  sociais  integrados  a  determinados  programas,  como  nas 

transmissões esportivas. Entre os canais da televisão aberta,  a Rede TV! – que conta com 

Silvio Luiz entre  seus narradores  e  transmite  campeonatos  de países europeus – utiliza  o 

Twitter como ferramenta para receber perguntas e comentários dos telespectadores. Já a TV 

Globo incentiva o envio de vídeos e texto em seu próprio site, numa seção específica chamada 

“Vc no Esporte”18.

Há,  ainda,  a  emissora  que  talvez  tenha  a  programação  mais  integrada  às  novas 

tecnologias no país atualmente: a TV Esporte Interativo. O canal, embora segmentado, não 

está apenas nas operadoras de TV por assinatura. Disponível na TV aberta em dez estados 

brasileiros,  além  das  parabólicas  em  todo  o  território  nacional,  também  transmite  sua 

programação ao vivo e gratuitamente pela internet19.

Além disso, a emissora mantém contas nas redes sociais  Facebook e  Twitter, onde 

postam resultados de eventos esportivos transmitidos pelo canal, conteúdos exclusivos para a 

web e interagem com os espectadores durante as transmissões. De acordo com seu site, o 

objetivo da TV Esporte Interativo, com essa integração, é desenvolver uma grande e engajada 

comunidade  feita  por  pessoas  que  acompanham esportes,  participam e  interagem com as 

transmissões20.

Assim sendo, as formas de interação entre o telespectador e a TV através das novas 

mídias – recursos de interatividade, portanto – levam a uma diferente maneira do público se 

relacionar  com  o  conteúdo  televisivo.  “Notoriamente  emergiu  nova  atitude  dos 

telespectadores  em  busca  de  relacionamento  diferenciado,  próximo  e  customizado.” 

(SIQUEIRA, 2011, p. 73).

Maior  diálogo  com  a  audiência  torna-se  cada  vez  mais  importante,  inclusive  no 

trabalho do narrador durante as partidas. Abrindo espaço para o espectador emitir opinião ou 

propor discussões sobre determinados aspectos do jogo, a interatividade torna-se mais uma 

possibilidade de aproximar os dois lados da transmissão.

18 Globoesporte.com: Vc no Esporte. Disponível em <http://globoesporte.globo.com/vc-no-esporte/>. Acesso 
em 20 jun 2012.

19 Esporte Interativo: A Empresa. Disponível em <http://www.esporteinterativo.com.br/a-empresa/>. Acesso 
em 21 jun 2012.

20 Ibid.
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4. CONCLUSÃO

A transmissão  das  partidas  e  de  tudo  que  as  cerca  é  uma  forma  de  aproximar  o 

torcedor do que acontece no estádio. Deve tentar reconstruir, segundo as características de 

cada veículo,  o clima do jogo. A emoção e toda a teatralidade do futebol,  que envolve o 

imprevisível  – ou como diria  Nelson Rodrigues,  o “Sobrenatural  de Almeida” – deve ser 

transmitida ao torcedor. Em um esporte onde nem sempre o mais forte vence, o coração faz 

parte do jogo.

O rádio apostou nisso desde o início, cativou os ouvintes e resistiu ao tempo. Resiste, 

tão vivo quanto estava há décadas. Está nos carros, nas casas e onde mais seu público estiver,  

inclusive nos estádios. Lá, ele é a confirmação, o grito de gol que extravasa a alegria ou que 

traz o lamento. “A força da mediação radiofônica 'entra em campo' e acaba 'dominando o 

jogo' na relação com o ouvinte” (GUERRA, 2000, p. 80).

Mais do que o auxílio à compreensão do jogo, o rádio faz também a prestação de 

serviço. Informa a situação do trânsito no entorno do estádio, nas principais vias na volta para 

casa,  se  todos  os  serviços  de  transporte  estão  funcionando  e  com que  frequência.  É  um 

companheiro fiel, que consegue informar, divertir e emocionar contando somente com o som 

e a fantasia do ouvinte.

Já a televisão seduz através de dois sentidos, visão e audição, mas perde para o rádio 

justamente na capacidade de fazer imaginar. Com a imagem e o som diante de si, resta pouco 

para  o  espectador  complementar  mentalmente.  Bolas  que,  exageradamente,  passariam 

“raspando a trave” no rádio tornam-se apenas boas finalizações depois de replays em diversos 

ângulos e em câmera lenta.  Falta espaço para amplificar emoções.  Sobra para estatísticas, 

detalhes e números, que precisam ser manejados pela equipe de transmissão para fazer algum 

sentido para o telespectador  e  –  se  apresentados  corretamente  – acrescentar  algo sobre a 

partida.

A narrativa do futebol torna-se mais científica na TV e isto tem um preço. “Há uma 

modificação quando a ciência passa a fazer parte do jogo. Porque a ciência afasta a paixão.” 

(GUERRA, 2006, p. 50). Ser, ao mesmo tempo, cientista e amante do esporte na dose certa é 

um desafio  aceito  pelos  jornalistas  –  comentaristas,  repórteres  de  campo  e  narradores  – 

envolvidos nas transmissões dos jogos.

44



Outro desafio encontrado pelos locutores esportivos na TV é diferenciar sua narração 

do que é feito no rádio. A solução varia: alguns apenas diminuíram a velocidade com que 

pronunciam as palavras, outros conseguem, de diferentes formas, chegar perto de um estilo 

que não descreve tudo que o público já está vendo.

Algo cada vez mais exigido nas transmissões é o diálogo com os telespectadores. Por 

isso,  verificamos  os recentes  recursos de interatividade aplicados durante as transmissões. 

Embora  julguemos  que,  atualmente,  seu  uso  ainda  é  tímido  na  maioria  das  emissoras, 

acreditamos – com base em Siqueira (2011) – que a participação do espectador através do 

computador ou dos dispositivos móveis durante as partidas é um caminho sem volta. Mais do 

que  um  simples  “agrado”  ao  consumidor,  este  contato  pode  ser  um  complemento  às 

transmissões.  Com  informações  e  opiniões  trazidas  pelo  público,  discussões  e  análises 

referentes à partida são enriquecidas com novos olhares. Uma maior integração da TV com as 

novas mídias parece ser urgente.

Um  estudo  complementar,  relacionado  à  internet,  poderia  ser  feito:  apontaria  as 

diferentes formas nas quais os torcedores acompanham as partidas pela  web – streaming de 

vídeo, web rádios, narrações em texto como o Tempo Real, entre outras –  e se elas também 

carregam alguma influência da narração radiofônica.

Ao longo da pesquisa,  descobrimos que a  pergunta “como criar  uma alternativa  à 

linguagem redundante?” não tem somente uma resposta. A narração é uma construção criativa 

individual  – depende da voz,  pronúncia,  influências,  experiências  e  demais  características 

pessoais – e, mesmo que o profissional siga padrões que vêm do rádio, o estilo varia de um 

locutor pra outro. Desde os anos 30, incontáveis comunicadores imprimiram suas vozes nas 

lembranças de milhões de torcedores. Cada um deles, mesmo quando se inspirou no trabalho 

de outro narrador, apresentou alguma especificidade na sua forma de ver e relatar o jogo. 

Logo, reconhecendo que não há uma “fórmula mágica”,  como disse Luiz Mendes, 

apontamos algumas alternativas e exemplos dentro do que já é realizado atualmente. Nesse 

contexto, concordamos com Guerra (2006) e reconhecemos o trabalho de Silvio Luiz como o 

mais  ajustado  à  televisão.  Porém,  conforme  avançamos  neste  estudo,  percebemos  que  a 

preocupação  em  “[...]  não  traduzir  coisas  óbvias  para  quem  acompanha  o  jogo” 

(MONTEIRO, 2007, p. 10) está presente no discurso de outros narradores do veículo.

Assim, com base em nossa pesquisa,  concluímos que, independentemente do estilo 

individual do locutor, a imagem é o principal elemento da transmissão. Por característica do 

veículo, o trabalho do narrador deve sempre estar subordinado a ela. Ao mesmo tempo, ele 

45



não deve ser apenas um relator do que está acontecendo no campo, mas um companheiro do 

telespectador. Deve “legendar” a imagem, procurar algo que não está tão explícito e, sempre 

que  possível,  contar  com  sua  equipe  de  repórteres  e  comentaristas  –  e,  em  tempos  de 

interatividade, também o público – para agregar informações e diferentes pontos de vista à 

transmissão.
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