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RESUMO 

 

Este trabalho analisou o pré-jogo da Jornada Esportiva Dupla da Rádio Gaúcha, que é 

transmitida nas freqüências AM para o sul do Brasil, FM apenas em Porto Alegre pela Rádio 

Gaúcha, e através da internet pelo site da rádio para o mundo inteiro. A jornada Dupla 

envolve os jogos simultâneos da dupla Grenal, a transmissão analisada é a do dia 21/08/2011, 

entre Internacional x Flamengo e Atlético-GO x Grêmio. Os jogos são válidos pelo 

campeonato brasileiro 2011. Por meio das estratégias utilizadas pelos participantes da 

transmissão, este trabalho identifica e analisa os meios utilizados para capturar o ouvinte das 

duas torcidas. Através das estratégias, são firmados contratos com os ouvintes, que são 

renovados durante a transmissão.  

 

 Palavras-chave: Gaúcha, Jornada, Grenal 

 

ABSTRACT 

 

 This article analized the pre-game of double sport journey da Radio Gaucha, which 

is transmitted in AM frequencies to the  south Brazil, FM only in Porto Alegre by Rádio 

Gaúcha, and through internet by radio's website to the whole world. This Dupla journey 

involves the  simultaneous games of Grenal's couple, the analized transmission is from 

21/08/2011, between Internacional x Flamengo e Atlético-GO x Grêmio, valid by brasilian 

championship 2011. Through strategies used by the transmission's participants, this article 

identifies and analyzes the methods used to capture the listener of these two team's fans. 

Through the strategies, contracts are signed with the listeners, which are renewed during the 

transmission. 

 

Keywords: Gaucha, Grenal, Journey 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O rádio é considerado o melhor amigo do ouvinte esportista. Em dia de jogo, as 

jornadas esportivas são os melhores meios para buscar as últimas notícias do seu time. 

Pensando nas escolhas dos ouvintes, este Trabalho Final de Graduação (TFG) visa analisar as 

estratégias utilizadas pela Jornada Dupla da Rádio Gaúcha, para fidelizar o seu ouvinte. O 

tema foi escolhido a partir do gosto pessoal pela área esportiva, e pelo rádio, adquirido ao 

longo do curso, participando do programa Titular da Rede na Rádio Web Unifra.  

A Rádio Gaúcha é uma das principais emissoras no Sul do Brasil, e a jornada esportiva 

é uma das maiores audiências. No Rio Grande do Sul a rivalidade Grenal é muito intensa. A 

jornada esportiva é todo o evento que circunda a cobertura de uma partida. São as horas 

dedicadas pelos profissionais de uma rádio ou televisão, onde o objetivo é trazer os detalhes 

de um determinado acontecimento esportivo. Dependendo da importância do jogo, a jornada 

pode iniciar uma hora antes, assim como pode tomar conta da programação da rádio desde as 

primeiras horas do dia.   

Pensando na rivalidade Grenal, e o que pode gerar uma transmissão dos jogos da dupla 

ao mesmo tempo entre os torcedores, surgiu à idéia de analisar a Jornada Dupla. Quais 

estratégias seriam utilizadas para capturar os ouvintes das duas torcidas? Qual é o papel da 

equipe na jornada? Estas e outras perguntas foram respondidas ao longo do trabalho. 

Em um primeiro momento procurou-se entender melhor qual é o papel da midiatização 

no jornalismo, em que ela afeta o desenvolvimento do esporte, e a sua capacidade de 

influenciar o esporte nas rádios, televisões e a população. No capitulo seguinte foi abordado o 

papel que o jornalismo desenvolve nos dias atuais. No capitulo sobre o jornalismo esportivo, 

compreende-se que a área esportiva passou longos períodos durante o século XX sendo 

considerada uma redação onde só trabalhavam estagiários e jornalistas recém formados, com 

salários mais baixos em relação a outras redações. Atualmente a área esportiva é uma das 

mais disputadas, seja no impresso, rádio, televisão e internet.  

O rádio passou por momentos onde foi considerado ultrapassado. Foi necessário 

inovar para atrair os ouvintes novamente. A forma encontrada para reviver os bons tempos 

radiofônicos foi através dos contratos de leituras ou de comunicação. Estes contratos são 

utilizados pela Rádio Gaúcha durante o Pré-jogo, são eles que capturam o ouvinte para a 

transmissão. Por meio de um quadro, as estratégias serão apresentadas, e analisadas ao longo 

do trabalho. 
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2. UMA SOCIEDADE EM PROCESSO DE MIDIATIZAÇÃO  

 

A midiatização é explicada como um novo Bios, ela é compreendida como um “modo 

de organização” que ultrapassa largamente as dimensões produtivas atribuídas ao clássico 

processo comunicacional. Articula velhas formas de interação com as formas de vida, o que 

faz com que a sociedade midiatizada seja aquela na qual as tecnologias de comunicação se 

implantam vertical e horizontalmente nas instituições, inserindo-se de maneiras específicas e 

segundo ainda múltiplas dinâmicas do funcionamento social. De acordo com Sodré (apud 

NETO, 2006, p.6): 

 

produz de fato a afetação das formas de vida tradicionais por uma qualificação de 

natureza informacional – tecnologia societal, (...) cuja inclinação no sentido de 

configurar discursivamente o funcionamento social em função de vetores 

mercadológicos e tecnológicos é caracterizada por uma prevalência da forma sobre 

conteúdos semânticos. 

 

Segundo Verón (2004), o termo midiatização foi adotado há vários anos na área 

acadêmica, e com o passar do tempo foi sendo utilizado pelos meios de comunicação. 

Antigamente os meios de comunicação não eram utilizados somente para informar. Com o 

tempo, com o boom da tecnologia, a comunicação passou a seduzir mais o público e fazer 

parte do seu cotidiano.  

A sociedade contemporânea é regida pela midiatização, ou seja, pela tendência a 

virtualização das relações humanas. Vivemos em uma sociedade totalmente midiatizada, 

como aponta Verón (2004), que cita que “a sociedade moderna é, em ultima instância, uma 

sociedade midiatizada”. 

Para Pedro Gilberto Gomes (2006), a midiatização é a reconfiguração de uma ecologia 

comunicacional (ou bios midiático). Torna-se um princípio, um modelo e uma atividade de 

operação de inteligibilidade social.  

 

Noutras palavras, a midiatização é a chave hermenêutica para a compreensão e 

interpretação da realidade. Nesse sentido, a sociedade percebe e se percebe a partir 

do fenômeno da mídia, agora alargado para além dos dispositivos tecnológicos 

tradicionais. Por que isso é possível falar da mídia como um lócus de compreensão 

da sociedade (GOMES, 2006, p.121). 

 

No esporte, a midiatização impulsionou o desenvolvimento de algumas modalidades, 

auxiliou no surgimento de heróis do povo, criou novas formas de ser, foi o “boom” para o 

desenvolvimento deste campo social. 
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2.1 MIDIATIZAÇÃO NO ESPORTE 

 

Os eventos esportivos são atualmente um dos movimentos sociais que mais estão em 

destaque na mídia, seja por questões de ordem mercadológica ou simbólica. 

Cada vez mais os eventos esportivos são midiatizados. Novas mídias estão surgindo e 

disseminando o esporte para todas as classes. De acordo com Viviane Borelli (2001), os 

eventos esportivos surgem como representantes, não só a modalidade, mas também religiões, 

nacionalidades, culturas, entre outros: 

 

Os eventos esportivos, como movimentos sociais, não se limitam apenas a 

representar uma competição, pois refletem também características culturais, 

econômicas, sociais, políticas, étnicas, religiosas, etc. Assim, toma-se os 

acontecimentos esportivos como fatos complexos, que trazem um conjunto de 

dimensões das relações interculturais, onde os atores sociais não são apenas os 

competidores, mas a platéia, os dirigentes, os mídias, os patrocinadores, os diretores 

esportivos, etc (BORELLI, 2001, p. 3). 

 

Para Helal (apud BORELLI, 2001, p.3), a mídia é um dos poucos espaços 

privilegiados de produção e circulação de discursos sociais. Assim, os espetáculos esportivos 

modernos se tornaram um dos principais emblemas do chamado “processo de midiatização” 

de eventos culturais. Todos os dias, as mídias impressa, televisiva, radiofônica e virtual, 

utilizam „fatos esportivos‟, transformando-os em inúmeros acontecimentos sociais para seu 

público leitor. 

A cobertura do acontecimento esportivo apresenta-se no jornal para o leitor como um 

quebra-cabeças, onde os fatos vão sendo narrados, comentados e „mostrados‟, através de todo 

o conjunto da página, da diagramação, que segue os padrões do projeto gráfico. 

A midiatização tomou conta dos eventos esportivos. Modalidades, como o vôlei, 

precisaram mudar as regras para tornar os jogos mais interessantes ao público, e mais 

dinâmicos. Com a mudança na regra, o esporte assumiu o posto de segundo esporte na 

preferência dos brasileiros e a atenção midiática aumentou. O futebol também sofre com o 

poder da mídia. Jogos são marcados em horários que não agradam aos torcedores, tudo para 

evitar que atrapalhe a grade de horários das programações de televisão. 

 

O espaço dedicado todos os dias ao esporte é fruto de negociações, de disputas, de 

jogos de interesse travados dentro e fora das mídias. A cobertura do esporte resulta, 

então, desta polêmica, deste jogo de vozes, destas injunções polifônicas de todos os 

campos sociais na luta por notoriedade, visibilidade e, enfim, legitimação 

(BORELLI, 2002, p. 7). 
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O futebol no Brasil pode ser considerado o fenômeno de midiatização esportiva. O 

país é pentacampeão da Copa do Mundo, o evento esportivo de maior audiência mundial, e 

tem nos seus jogadores, os melhores do mundo. Este fenômeno midiático serve para as 

equipes arrecadarem dinheiro com direitos de transmissão de partidas, venda de ingressos, 

artigos licenciados dos clubes, patrocínios e sócios. Graças a evolução da midiatização no 

futebol, uma equipe brasileira atualmente, pode arrecadar mais de R$ 100, 000,00 em uma 

temporada, números que algumas décadas atrás, ninguém poderia imaginar. 

O maior evento esportivo midiático é a Copa do Mundo de Futebol. No ano de 2010, a 

competição foi realizada na África do Sul. O país investiu cerca de 3,6 bilhões de euros em 

estádios e na infraestrutura, para receber a população dos cinco continentes. Os jogos foram 

assistidos em 214 países e territórios, e contou com uma audiência perto da casa dos 30 

bilhões de espectadores, uma prova do poder midiático que o futebol, e principalmente a copa 

do mundo exerce atualmente.  

 

Pode-se dizer que um jogo de futebol não é apenas o fato em si (o ato de jogar), mas 

uma manifestação cultural, da qual fazem parte não apenas os jogadores, mas o 

público que “também joga”, torce, vibra, reclama, além dos dirigentes esportivos, da 

comissão técnica, dos patrocinadores, entre outros (BORELLI, 2001, p. 5). 

 

A midiatização veio para ajudar a expandir os eventos esportivos. Com o surgimento 

da televisão, surgiu uma interatividade maior para o espectador. Hoje um jogo de futebol é 

transmitido em alta definição (HD), o espectador pode enviar perguntas aos comentaristas, 

tem o auxilio de diversas câmeras, em ângulos que no estádio seria impossível de 

acompanhar.  

No ano de 2012, irá iniciar no Brasil uma nova era nas mídias do futebol. Os jogos do 

campeonato brasileiro serão transmitidos além da televisão aberta ou sistema de payperview, 

por celulares e internet. Esta tecnologia não facilita apenas a transmissão para os torcedores, 

mas gera mais dinheiro aos clubes de futebol, que assim podem investir mais nas equipes, o 

que gera mais patrocinadores.  

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
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3.  JORNALISMO NA ATUALIDADE 

 

O Jornalismo tem por alvo oferecer conteúdos de atualidade e de relevância para um 

público amplo, disperso e diferenciado. A sociedade está em transformação; estes (fatos, 

acontecimentos) devem ser analisados, captados, para serem divulgados e interpretados pela 

sociedade. Através do jornalismo, além de absorver novos conceitos e idéias é possível, 

também, denunciar, debater e trazer ao conhecimento público males praticados contra o povo, 

assim como atos de corrupção e descaso em relação aos nossos direitos e deveres. 

O jornalismo deve expor a atualidade de uma forma objetiva para que possamos ter 

nossas próprias opiniões e conhecer com clareza a sociedade onde vivemos. O jornalista 

precisa enfrentar questões onde nem sempre o que é interessante para ele, pode ser para o 

público. 

A imprensa é o centro midiático, é nela que as pessoas buscam a credibilidade de 

informações. Hoje a informação pode ser encontrada em diversos meios midiáticos, na 

internet, rádio, celular, revista, televisão, entre outros. O jornalismo trabalha de uma forma a 

reduzir a dificuldade da população no entendimento das informações, de forma simples e 

direta, e atinge pessoas de todas as classes.  

 

Sem dúvida, que a mídia jornalística persiste como o lugar importante e sobre o qual 

a sociedade deposita credibilidade, justamente por ser um sistema que trabalha a 

redução de complexidades produzidas por outros sistemas, dando forma e 

produzindo inteligibilidades naquilo que parece descontínuo e sem nexos (FAUSTO 

NETO, 2006, p.47). 

 

Além de se preocupar com os interesses da empresa, o jornalista também precisa 

considerar o que é interessante para o público do veículo no qual ele trabalha. Precisa seguir a 

linha editorial que impera na redação. Nenhum acontecimento é igual ao outro, o que faz com 

que o trabalho do profissional de imprensa não seja apenas o de misturar palavras e 

informações. 

Para “fazer” jornalismo diariamente, é preciso dominar os processos das rotinas de 

produção. As rotinas são divididas em três fases: a recolha de informações, a seleção e a 

apresentação. Cada uma delas dá lugar a rotinas articuladas e a processos de trabalho, dos 

quais só alguns aspectos são tratados. 
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A fase de recolha de matérias necessário para se dar forma a um noticiário ou jornal é, 

primeiro, descrita de acordo com algumas de suas características gerais e, depois, analisada 

mais profundamente na componente fundamental das fontes.  

 

Esta fase de recolha de matérias noticiáveis é influenciada pela necessidade de se ter 

um fluxo constante e seguro de noticias, de modo a conseguir-se sempre executar o 

produto exigido. Isso leva, a naturalmente, a que se privilegie os canais de recolha e 

as fontes que melhor satisfazem essa exigência: as fontes institucionais e as agências 

(WOLF, 2003, p. 220) . 

 

De acordo com Wolf (2003), a importância de certas fontes que tornam possível a 

cobertura informativa programada reflete-se na quantidade e na natureza das notícias. Por 

exemplo, as notícias variam segundo o período do dia (as primeiras horas da noite, são 

jornalisticamente “pobres”), segundo os dias da semana (os fins de semana são “pobres”) e 

segundo os meses do ano (o verão apresenta a mesma característica). 

As fontes são determinantes na fase de apuração para uma notícia. O jornalista precisa 

ter uma boa relação com as suas fontes. 

 

A apuração é o mais importante para a notícia, da mesma forma como a notícia é o 

mais importante para o jornalismo. Elemento essencial no processo da informação, a 

apuração em jornalismo quer dizer o completo levantamento dos dados de 

um acontecimento para se escrever a notícia. É o processo que antecede 

a notícia e que leva à formulação final do texto (BAHIA apud LOPEZ, 2010, p.64). 

 

Um jornalista competente deve saber que as fontes geralmente são pessoas 

interessadas. Segundo Nelson Traquina (2004), “para avaliar a fiabilidade da informação, os 

jornalistas utilizam diversos critérios de avaliação das fontes, nomeadamente 1) a autoridade; 

2) a produtividade; e 3) a credibilidade”. Uma autoridade tem um potencial maior de gerar 

credibilidade ao leitor do jornal, quanto mais alto seu cargo, maior será sua credibilidade. 

Segundo Gans (apud TRAQUINA, 2004, p.191), “presume-se que essas fontes sejam mais 

credíveis, quanto mais não seja porque não podem permitir-se abertamente e porque são 

também consideradas mais persuasivas em virtude de as suas ações e opiniões serem oficiais”. 

O produtor tem um papel importante no desenvolvimento de uma matéria. Ele é antes 

de tudo um repórter, deve pensar como tal e sempre que é possível fazer uma pré-entrevista 

com a fonte. 

Com a sociedade cada vez mais midiatizada, vão surgindo novas formas de 

jornalismo. O advento da internet possibilitou novos meios de difusão de informações. 

Através de blogs, sites e demais redes sociais, qualquer pessoa pode divulgar as suas idéias 
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para o mundo todo ler. Nesse sentido, Antonio Fausto Neto defende a criação de novas 

exigências para a formação dos jornalistas: 

 

a midiatização impõe mutações no trabalho jornalístico e no reconhecimento de seus 

atores, colocando novas exigências de processos formativos segundo grades 

curriculares que briguem referências (disciplinas e matérias) que reflitam as 

complexidades que envolvem a relação do jornalismo com a sociedade midiatizada 

contemporânea (FAUSTO NETO apud PROCHNIK, 2010, p.2). 

 

Estas novas tecnologias acabam facilitando o trabalho jornalístico, ajudam na difusão 

de informações e também aproximam o público do trabalho do jornalista. 

 

Outra consequência do desenvolvimento de novas tecnologias é o aumento da 

participação do público no processo comunicacional. Ele ganha ferramentas 

tecnológicas para maior interatividade com o jornalista e passa a ter meios para 

produzir informação e também divulgá-la através de redes sociais e páginas pessoais 

(PROCHNIK, 2010, p. 3). 

 

 Este desenvolvimento tecnológico cita por Prochnik é o que ajuda a o jornalismo a 

evoluir. Tecnologia que no início do jornalismo esportivo não existia e gerava desconforto na 

redação esportiva, que será visto no capítulo seguinte. 
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4. A HISTÓRIA DO JORNALISMO ESPORTIVO NO BRASIL 

 

O jornalismo esportivo, em seu início, no Brasil, era muito desacreditado. Existiam 

pequenas notas nos jornais, ninguém imaginava que uma notícia sobre um esporte qualquer, 

poderia ser mais importante que uma notícia do dia-dia. Assim foi o início para o jornalismo 

esportivo; a divulgação de notícias sobre o esporte que não eram apreciadas por todos os 

segmentos da população.   

O futebol, hoje o esporte mais comentado no jornalismo esportivo brasileiro, ganhava 

um destaque muito pequeno, era esporte da classe pobre. O remo, hoje quase esquecido na 

grande mídia, era o destaque, e mesmo assim era muito pouco comentado. O Rio de Janeiro 

pode ser considerado como o propulsor do jornalismo esportivo no Brasil. O futebol foi 

ganhando destaque nos jornais, através de grandes jogos, e o que foi considerado o maior 

fator para a popularização do esporte nos jornais, foi quando o Vasco, em 1923, venceu a 

segunda divisão do estadual.  Um time de portugueses, e repleto de negros, o que para época 

foi um choque em um esporte dominado por brancos, ganhou um destaque muito grande. 

A partir da década de 30, começaram a surgir os jornais esportivos. O primeiro foi o 

Jornal dos Sports, no Rio de janeiro. Este foi o primeiro jornal dedicado inteiramente ao 

esporte e lutou ferozmente contra a realidade vivida no país até então. Este foi o marco inicial 

para o surgimento de outros jornais especializados na área esportiva. Apesar do esporte 

começar a mudar a visão das pessoas, o jornalista que escrevia para essa área ainda era 

deixado de lado. Na redação, quem chegava para o jornal, geralmente era colocado na área 

esportiva, era a parte da redação com a menor verba, com a menor cultura, era considerada a 

escória do jornalismo. Adriano Neiva, jornalista e historiador, vislumbra a situação desse 

profissional no inicio do século XX: 

 

As funções não eram fixas nem, muito menos, compensadoramente remuneradas. A 

maioria dos “cronistas” trabalhava de graça, só para ter o ensejo de escrever em 

jornal, já que essa era a sua inclinação, e para poder, principalmente, defender o seu 

clube, porque, naquele tempo, tal como hoje, o “cronista” tinha seu clube preferido, 

com a diferença de que, antes, àquela época, ninguém fazia segredo disso. Pelo 

contrário: eram comuns os escudos à lapela dos “cronistas” e indispensável a sua 

presença nas comemorações dos triunfos. O redator profissional, mas que fazia da 

imprensa um simples “bico”, tanto podia ser “cronista” de esportes no domingo, 

como redator policial na segunda-feira, crítico teatral na terça, repórter de rua na 

quarta, observador político na quinta ou – o que não era raro – tudo isso ao mesmo 

tempo. Não havia especialização (NEIVA apud STYCER, 2007, p.4). 
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Paulo Vinícius Coelho também falou sobre o preconceito enfrentado na área esportiva: 

 

Durante todo o século passado, dirigir redação esportiva queria dizer tourear a 

realidade. Lutar contra o preconceito de que só os de menor poder aquisitivo 

poderiam tornar-se leitores desse tipo de diário. O preconceito não era infundado, o 

que tornava a luta ainda mais inglória.De fato, menor poder aquisitivo significava 

também menor poder cultural e conseqüentemente ler não constava de nenhuma lista 

de prioridades (COELHO, 2003, p. 9). 

 

Apesar de todos os percalços enfrentados no jornalismo esportivo, a partir da década 

de 50 e 60, o futebol se consagrou como o carro chefe na expansão do segmento esportivo no 

país. O país organizou uma copa do mundo, levando os estádios à lotação máxima. A seleção 

brasileira conquistou neste período duas copas do mundo, colocando de vez o nome do país 

no esporte mundial. No final da década de 60, embalado com as conquistas esportivas que 

aconteciam no país, os grandes cadernos de esporte tomaram conta dos jornais. Em São Paulo 

surgiu o Caderno de esportes, que originou o Jornal da Tarde, uma das mais importantes 

experiências de grandes reportagens do jornalismo brasileiro. 

Na década de 20, na Itália, já existia um revista dedicada exclusivamente ao esporte, 

na Argentina também. No Brasil, uma revista esportiva com vida regular surgiu apenas na 

década de 70, mostrando o atraso que a imprensa deste segmento sofreu no país. A Placar 

surgiu nesta década e hoje é considerada uma das principais revistas esportivas do país, e 

talvez do mundo. A partir da década de 70, foi onde o Brasil entrou de vez no cenário 

esportivo, segundo Coelho (2003, p. 10): “O Brasil entrou na lista dos países com imprensa 

esportiva de larga extensão. Não quer dizer de alta ou baixa qualidade”. Isso só aconteceu 

porque os cadernos esportivos se tornaram mais presentes e de maior volume. 

Durante anos, revistas e jornais esportivos foram surgindo no país; porém, a falta de 

verba e o descaso acabaram fazendo com que a maioria dessas publicações durasse pouco 

tempo. Atualmente, o jornalismo na área esportiva é muito diferente de anos atrás. Hoje, as 

redações são maiores e a editoria esportiva tem um espaço considerável. 

O futebol dominou a preferência dos esportes nacionais, tornou-se a paixão dos 

brasileiros.  

Foi através do futebol que os brasileiros puderam integrar “Estado nacional e 

sociedade” e sentir a confiança na nossa capacidade como povo que podia vencer 

como país moderno, que podia, também, cantar com orgulho seu hino e perder-se 

emocionado dentro do campo verde da bandeira nacional (DAMATTA, apud 

HELAL & GORDON, 2002, p.37). 
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No século XXI, o jornalismo esportivo cultua os atletas, revela ídolos, mexe com 

merchandising, vende publicidade, cria mecanismos para “bisbilhotar” a vida dos jogadores,” 

faz julgamentos, avaliações de fatos inusitados, de relações que são estabelecidas no dia-a-dia 

esportivo e principalmente especulações. São múltiplos e variados os movimentos que se 

caracterizam como jornalismo esportivo. 

 

4.1 JORNALISMO ESPORTIVO HOJE 

 

Hoje a editoria esportiva goza de grandes privilégios, de acordo com Bezerra (2008). 

Os jornais mudaram as suas preferências de notícias: “A editoria de esportes se comparada às 

demais no jornal, goza de bom grau de independência. E nos meios eletrônicos este fenômeno 

é mais amplo e nítido”. Nos últimos anos, tanto a televisão quanto os jornais têm dado o 

primeiro lugar, quando não é todo o lugar, às variedades e às notícias esportivas.  

As transmissões no campo esportivo evoluíram muito. Hoje as notícias de um evento 

esportivo que tem seu início às 16h de um domingo, já começam a ser produzidas, divulgadas 

logo na parte da manhã. As jornadas esportivas ganham um destaque grande neste quesito, 

pois é nelas que os torcedores buscam se informar sobre como esta a sua equipe para o jogo. 

Após a partida a transmissão ainda segue com o pós-jogo, os vestiários, as várias falas de 

dirigentes, atletas, resultados de outras partidas e a repercussão. 

Na televisão, assim como no rádio, existem diversas mesas redondas de debates, 

principalmente no pós-jogo. “Talvez por esta razão, o esporte tenha uma autonomia maior 

dentro das redações e consequentemente também uma maior permissividade. Na maioria das 

televisões e rádios, o departamento de esporte é independente do departamento jornalístico”. 

(BEZERRA, 2008). 

Esta liberdade e poder de criação colaboram para que haja inúmeros pontos de vista 

aceitos e cultuados pela editoria de esporte na televisão e no rádio. São variadas falas e 

funções que surgem dentro do jornalismo esportivo. 

O responsável pelo departamento de esportes geralmente tem o cargo de gerente ou 

diretor e se reporta para a diretoria de programação, ou é uma unidade autônoma na empresa. 

Ele cuida do conteúdo dos programas esportivos e dos meios para que o departamento possa 

funcionar. Participa das reuniões de gestão e compartilha os índices de audiência da emissora. 

Muitas vezes, a equipe esportiva leva o nome do chefe de equipe.  
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O chefe de equipe é normalmente o narrador e aquele que mais vende cotas de 

patrocínio e que possui maior visibilidade e notoriedade. A ele cabe também contratar 

profissionais, escolher jogos para narração, fechar contratos; é a “estrela” da equipe.  

O comentarista tem a função de explicar e permitir ao torcedor que acompanhe de 

forma diferenciada o jogo. Ele deveria ter credibilidade não se envolvendo em disputas 

emocionais sem conteúdo, que, ao invés de enriquecer a transmissão, a empobrece. Entre 

tantas funções importantes, cabe a ele analisar o que aconteceu, o que pode acontecer e 

antever o que aconteceria numa partida. 

Das funções mais relevantes numa equipe esportiva, está a da reportagem, responsável 

muitas vezes por trazer o conteúdo jornalístico num programa. O repórter é o elemento mais 

importante na cadeia de produção jornalística e no esporte isso não é diferente. Há ainda 

funções como plantão, produtor, produtor executivo, editor, pauteiro, entre outras 

(BEZERRA, 2008). 

O jornalismo esportivo hoje está ligado ao entretenimento; alguns jornalistas 

tornaram-se artistas. O futebol deixou de ser um esporte monótono. “Um evento esportivo é 

lúdico e distrai as pessoas, é um lazer, um momento de descontração. Uma disputa esportiva é 

um espetáculo e o jornalista checa e informa os acontecimentos” (BEZERRA, 2008). 

 

O trabalho como jornalista dá notoriedade especialmente para os profissionais dos 

veículos eletrônicos e isto estimula a transformação de locutores, comentaristas, 

repórteres, narradores em “artistas”. Alguns se julgam fazer parte do show e por isso 

entendem ter o direito e o dever de participar como um personagem (BEZERRA, 

2008, p.92).   

 

Programas esportivos estão cada vez mais criando personagens para provocar reações 

ao público. Existem jornalistas que revelam seus clubes e usam isso para provocar as equipes 

rivais, o que atrai audiência. O humor também está cada vez mais em evidência nas mesas 

redondas. Estas mudanças serviram para elevar a preferência da redação esportiva nos jornais. 

 

A cobertura alegre, animada, descontraída do jornalismo esportivo não deveria 

nunca se confundir com programa humorístico. É um trabalho que é sério sem ser 

sisudo. Os programas estilo “mesas-redondas” muitas vezes são mais humorísticos 

do que noticiosos, de tão caricatos, os atores deste espetáculo fazem rir, num 

deboche ao suposto jornalismo praticado ali (BEZERRA, 2008, p.94).   

 

A midiatização do esporte faz com que os jogadores de futebol acabem se tornando 

pessoas famosas, o que gera o interesse do público na vida destas pessoas. As editorias 
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esportivas apostam também em falar da vida dos jogadores, o que gera desconforto, em 

muitos casos. 

 

Além disso, o sensacionalismo usando notícias inverídicas, sem nenhuma 

confirmação, somente especulações para se construir falsos debates para eletrizar 

torcedores, também mancha este segmento do jornalismo. Faz com que ele perca o 

referencial de jornalismo, ou seja, sua credibilidade (BEZERRA, 2008, p.94). 

 

O merchandising movimenta as transmissões esportivas. Programas de Rádio e TV 

cada vez mais se tornam reféns da publicidade. De acordo com Bezerra (2008), “a maioria dos 

atuais programas de televisão e rádio está se transformando em verdadeiros  „camelódromos 

eletrônicos‟ e os principais jornalistas esportivos fazem parte deste universo”.  

 

Alguns jornalistas fazem de tudo pelo merchandising e o que isto pode trazer-lhe de 

vantagens, como uma hospedagem gratuita em hotel com a família ou um jantar na 

churrascaria tal, o que acarreta uma seqüência de „abraços e alôs‟ a esses 

estabelecimentos numa transmissão esportiva. A pior coisa para um jornalista 

esportivo é ser considerado um „jabazeiro‟. A credibilidade do jornalista nesses 

casos é quase nula (BARBEIRO, 2006, p. 115-116). 

 

 Para chegar ao que é hoje, a mídia esportiva superou grandes obstáculos durante 

décadas. Um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento do jornalismo esportivo, 

foi o rádio por meio de transmissões esportivas. 
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5. JORNALISMO ESPORTIVO NO RÁDIO 

 

O radiojornalismo tem características marcantes em relação aos demais meios de 

comunicação de massa. Possui também especificidades marcantes em suas diversas formas e 

estilos. Cada vez mais, os sujeitos se informam pelo rádio (FERRARETTO & MEDITSCH  

apud LOPEZ, 2010, p.63), aproveitando suas características centrais, como o imediatismo, a 

proximidade e a mobilidade. Segundo uma enquete realizada pelo Grupo de Profissionais de 

Rádio, em setembro de 2009, 43% dos entrevistados consome rádio ao vivo ou em diferido 

diariamente, enquanto 6% ouvem esse conteúdo de cinco a seis vezes por semana, 9% de três 

a quatro vezes por semana, 13% o fazem uma ou duas vezes por semana e 29% às vezes, 

(LOPEZ, 2010, p.63). 

No rádio, estratégias discursivas e de apuração se complementam e buscam, muitas 

vezes, sua origem em outros meios de comunicação, como a mídia impressa, televisiva e 

online. O advento de tecnologias variadas auxiliou o radiojornalismo, em distintos momentos, 

a ampliar a sua presença no palco dos acontecimentos. 

Pensar em jornalismo de rádio é, também, pensar nas rotinas produtiva se técnicas de 

apuração adotadas pelas emissoras. As alterações no fazer jornalístico radiofônico se 

apresentam, no contexto da era digital, de maneira mais explícita. A apuração de informações 

através do telefone (FERRARETTO, 2001), prática já utilizada pelo rádio há anos, é 

potencializada. Hoje, algumas emissoras optam pela apuração sem a utilização de repórteres 

de rua. 

A internet tornou-se o principal meio de informação para o rádio. Pela facilidade de 

encontrar fontes online, o rádio acaba se pautando através dela, ou seja, o rádio, um veículo 

de informações imediatas, acaba sendo pautado por outra mídia. Notícias onde o repórter não 

tem alcance para buscar a apuração dos fatos acabam por ser apurada na internet, uma forma 

rápida e fácil. 

A internet tornou-se um grande aliado para todos os meios de comunicação; as 

notícias surgem de diversas fontes, sejam jornalistas ou anônimos que contribuem na difusão 

de informações. Assim como a web pode ajudar na apuração de notícias, também pode 

atrapalhar; uma fonte anônima pode inventar uma história e consequentemente o jornalista 

pode ter problemas com isso no futuro. 

As rádios estão cada vez mais migrando sua programação para a internet. O ouvinte 

pode acompanhar a transmissão de sua rádio favorita através da web em tempo real, de 
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qualquer lugar do mundo; isso acaba expandindo a difusão de informações e possibilita ao 

ouvinte acompanhar as informações de sua cidade, onde estiver. 

A interatividade dos ouvintes evoluiu com o tempo. Antes, a participação era através 

de cartas, ou telefonemas; hoje, cada vez mais, surgem novas tecnologias que auxiliam na 

participação dos ouvintes. Redes sociais como Facebook, Orkut e principalmente o Twitter, 

são mais utilizados por jornalistas na produção e participação nos programas. “Se 

anteriormente o ouvinte participava enviando cartas ou telefonando à emissora e a sua 

presença era mínima, na atualidade os recursos tecnológicos permitem uma participação 

muito maior deste público” (HAUSSEN, 2009, p.5). 

Tamanha interação das novas tecnologias acaba influenciando a linguagem entre 

ouvinte e comunicadores. 

 

É uma mudança radical que vai da difusão à comunicação, ao diálogo e usos 

compartilhados com a audiência de informações, experiências e relatos. É uma 

mutação que contagia todos os conteúdos e dá entrada a outras modalidades de 

relações com a audiência até modificar a função dos usuários ao permitir o 

intercâmbio de papéis de emissores e receptores nos processos interativos 

(HERREROS apud HAUSSEN, 2009, p.8). 

 

O principal horário de audiência no rádio é o das 5h às 10h. A pauta é o principal para 

acontecer o programa. O pauteiro pensa o assunto por inteiro e indica os caminhos que devem 

ser percorridos para que a reportagem prenda a atenção do ouvinte, atinja o público alvo da 

emissora. Ele deve planejar reportagens exclusivas, fugir do conceito enraizado ao longo do 

tempo de que o rádio, quando não está cobrindo o factual, se limita a repercutir os jornais. O 

pauteiro apoia decisivamente a construção da reportagem, sugerindo perguntas e caminhos 

para o repórter.  

A produção de um programa radiofônico é muito difícil. Pelo rádio, para transmitir as 

informações imediatas, o trabalho do produtor precisa ser sucinto, ele precisa escolher um 

tema importante para iniciar o programa, que cause impacto ao ouvinte, a ponto de 

sensibilizar a audiência. Os programas precisam ser repaginados a cada meia hora, com uma 

sequência de assuntos que atraiam a atenção.   

O rádiojornalismo esportivo foi um dos primeiros gêneros a se firmar no rádio, e 

continua até hoje ocupando um grande espaço nas grades das emissoras, principalmente na 

freqüência AM. Como citado no capítulo sobre a história do jornalismo esportivo, o futebol 

sofria com preconceitos e resistência da classe alta. De acordo com Soares (apud BEZERRA, 

2008, p.38), o rádio esportivo foi fator importante para a massificação do futebol:  “O rádio 
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esportivo foi essencial para a transformação do futebol em esporte de massa e um importante 

complemento na definição do rádio como meio de comunicação de massa. O ponto de partida 

deste processo é a primeira narração detalhada de um jogo de futebol.” 

Para a historiadora Lia Calabre (apud BEZERRA, 2008, p.38), a primeira transmissão 

de uma partida aconteceu em 1927, do Rio de Janeiro, para São Paulo, pela Rádio Educadora 

Paulista, válido pelo campeonato brasileiro entre paulistas e cariocas. Foram instaladas caixas 

de som em locais públicos para reunir um grande número de ouvintes. Esta estratégia era 

muito utilizada na época. “Apesar de manter uma programação ao gosto das elites nesta 

época, as emissoras de rádio tentavam se tornar mais populares” (BEZERRA, 2008, p.38).  

Com a profissionalização do futebol em 1933, o rádio começou também com as 

transmissões sistemáticas das partidas. Estava sendo formada uma parceria de sucesso, Rádio-

Futebol:  

...de um lado o rádio, que precisava se transformar em veículo de massa para 

conseguir anúncios de empresas, de outro o futebol, esporte de massa, com 

jogadores profissionais e clubes, que para sustentar os novos gastos, necessitavam 

de jogos com grandes públicos pagantes. 

 

Embora o rádio estivesse conquistando o seu espaço, os equipamentos utilizados eram 

precários e ultrapassados, era difícil narrar uma partida. O rádio esportivo é responsável pela 

incorporação no Brasil das inovações tecnológicas que surgiram na radiodifusão mundial. 

Edileuza Soares (apud BEZERRA, 2008, p.42) afirma:  

 

A persistência em narrações esportivas diretas provocou a busca de melhoria nos 

equipamentos e o gênero acabou influenciando o desenvolvimento do jornalismo 

radiofônico brasileiro. Essa contribuição se deu principalmente com as coberturas 

externas. 

 

Com o crescimento do rádio esportivo, os narradores foram alçados a status de 

estrelas. “O locutor de rádio era quase um deus (…). Houve casos em que os locutores (pelo 

prestígio individual de cada um) acabavam sendo mais importantes que os próprios programas 

por eles apresentados” (TAVARES apud BEZERRA, 2008, p.44). 

Bezerra (2008) salienta que a importância dos locutores, muitas vezes, sobressaía à 

importância do prefixo da emissora. O público preferia acompanhar a transmissão do jogo 

pelos locutores do que propriamente pela emissora. 

Após o surgimento da TV, o rádio perdeu espaço, mas as jornadas esportivas sempre 

mantiveram uma boa audiência. Foi preciso fazer uma reorganização no radiojornalismo; na 

área esportiva, a concorrência com a imagem transmitida pela TV obrigou os jornalistas a 

criaram novos vínculos com os ouvintes.  
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O rádio, visando estabelecer vínculos com seus receptores, lança uma série de práticas 

produtivas que seriam chamadas de estratégias midiáticas. 

 

5.1 CONTRATOS DE LEITURA 

 

O estabelecimento de uma comunicação entre um emissor, e um receptor, pode ser 

dado através de um contrato de comunicação. Para Sibila Rocha e Taís Steffenello Ghisleni 

(2010), existem regras para que o contrato de comunicação seja firmado. “Para que haja um 

contrato, os interlocutores têm de reconhecer a fala uns dos outros. Os atos de fala põem em 

prática as regras, as convenções que regulam as relações entre os sujeitos” (p.6). 

Tanto os sujeitos de emissão, quantos os sujeitos de recepção, estão subordinados às 

características das posições que lhes são peculiares ao “outro” (língua, cultura, saberes, 

instituições, imaginários, etc.).  

 

Como os sujeitos não se tocam, e também como suas relações são mediatizadas 

pelas formas de linguagem, a única maneira de estimar possibilidades de interações 

entre os campos é pelo estabelecimento dos contratos de leitura, no interior dos 

quais estão presentes marcas dos lugares enunciadores, da especificidade do 

discurso em produção e em funcionamento e, ainda, dos outros saberes mobilizados 

como espécie de “condição de produção” (FAUSTO NETO apud SOUSA, 2002, 

p.201). 

 

A formalização do conceito de contrato de leitura foi desenvolvida de modo mais 

elaborado por Verón:  

 

O conceito de contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos 

são propostos ao leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou 

menos de liberdade, onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente 

balizado. Ao longo da estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe 

propõem atividades várias, através das quais se vêm possíveis traços de relações, 

segundo as imagens que estes lhes passam. Um discurso é um espaço habitado de 

atores, de objetos e ler é colocar em movimento este universo, aceitando ou 

recusando, indo mais além à direita ou à esquerda, investindo mais esforços. 

(VERÓN, 2004, p.236).  

 

Nos contratos enunciativos não são relevantes apenas as modalidades do 

dizer/mostrar, mas também os modos de reconhecer os receptores. O reconhecimento, por 

parte do receptor, influencia os “modos de dizer” do enunciador. Reconhecer é também 

produzir sentidos; enunciador e receptor se atualizam num processo recíproco. 
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entende-se, grosso modo, da noção de contrato de leitura: São regras, estratégias e 

políticas de sentidos que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e 

recepção dos discursos midiáticos e que se formalizam nas práticas textuais com 

instâncias que constituem o ponto de vínculo entre produtores e usuários (ROCHA 

& GHISLENI, 2010, p.5). 

 

Os meios de comunicação precisam captar através dos contratos os ajustes necessários 

para a captação do público, seja ajustando a programação, as formas de dizer, as abordagens 

das noticias. Segundo Mozahir Salomão Bruck (2003), as mídias estão constantemente 

renovando estes contratos: 

 

Os contratos podem ser entendidos como um acordo afetivo-intelectivo que os 

media e públicos estabelecem entre si. Os contratos revelam a opção do receptor não 

apenas por um modo de se mostrar o mundo, mas denotam definições a partir de 

identificações e representações que se estabelecem a partir do político e do 

ideológico, da ética e a moral, o estético e o psicológico. Dentro da praxis 

comunicativa, os contratos revelam-se na credibilidade que determinados veículos 

alcançam, as concessões que são obrigados a fazer em termos de programação em 

função de exigências do público, a exigência do estabelecimento de uma “identidade 

estética” e explicitação das maneiras de abordagem das coisas do mundo. A busca 

pela identificação e aproximação com o receptor é uma das maneiras pelas quais as 

mídias renovam permanentemente os contratos (BRUCK, 2003, p.1). 

 

A partir do momento em que o ouvinte liga o rádio e escolhe a transmissão para 

acompanhar, ele demonstra que está uma identificação com o que está passando. Neste 

momento, ele está assinando um contrato, sem papel ou cláusulas de rescisão; é um contrato 

que vai se renovando ao longo do programa a partir do gosto, necessidade, tudo que motive 

este ouvinte a continuar escutando a rádio.  

 

Inicialmente, diria que pelo menos dois compromissos gerais já se estabelecem entre 

o ouvinte e o rádio, quando o receptor liga o aparelho e sintoniza a emissora de sua 

preferência. O primeiro é o do reconhecimento. O ouvinte se identifica com os atos 

de fala, a abordagem das coisas do mundo – ou seja, com o local que é construído 

para ele pelo enunciador. O outro é o da adesão.  É claro que esse lugar construído 

pelo enunciador terá a adesão de muitos ouvintes, mas não de outros tantos que, pelo 

contrário, podem mesmo sentir-se incomodados ou irritados com a oferta feita. É 

interessante perceber que essa “adesão” cria para o ouvinte uma sensação de 

extrema aproximação com o locutor e a emissora. Fato comprovado através de 

ouvintes que apontam um determinado locutor ou programa de rádio como algo 

relevante em suas vidas (BRUCK, 2003, p. 6). 

 

Os contratos são ratificados a todo o momento em que produtores, programadores e 

jornalistas se ocupam de construir uma enunciação marcada por uma visão bem peculiar de 
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mundo definidas pela projeção que se faz da recepção. Bruck (2003) explica como se dá a 

celebração dos contratos de comunicação: 

 

E como se dá exatamente a celebração do contrato de comunicação? Entre a 

emissora - seu perfil e linguagem próprios – e o ouvinte? Entre o receptor e, o que 

não seria tão absurdo, o timbre e o modo de falar do locutor? Numa perspectiva 

exclusivamente pragmática, por exemplo, entre o ouvinte e uma emissora apenas 

pelo fato de ela informar em determinado horário como está o trânsito ou os 

resultados de loterias?  Todas essas e outras possibilidades são válidas (BRUCK, 

2003, p.7). 

 

As emissoras querem conquistar público, abrem espaços para reclamações, opiniões, 

escolhas de músicas e até passar recados para um ente querido. Esta forma de transmissão 

pode fazer com que o ouvinte, que antes acompanhava a televisão, se sinta no rádio como um 

coagente da emissão radiofônica. 

 

A simples opção por ouvir rádio já revela uma postura do sujeito frente ao universo 

da informação. Ele troca, em determinado momento, o dinamismo da televisão, a 

competência discursiva e elucidatória do jornal impresso pelas limitações técnicas 

do rádio. A compensação talvez esteja no lugar destinado pelo rádio para o ouvinte. 

O ouvinte percebe-se um co-agente da emissão radiofônica. Sabe que aquele locutor 

fala dele, receptor, e para ele e daquela maneira, pelo fato de o ouvinte ser ele. 

(SALOMÃO apud CALDAS, 2003, p.30). 

 

 

Segundo Patricia Coelho Caldas (2003), o discurso radiofônico é uma permanente 

tentativa de sedução do receptor. 

 

A viabilização dos contratos de comunicação no rádio só tornou-se possível a aprtir 

da constituição de uma linguagem própria por esse meio de comunicação. Uma 

forma peculiar de apropriar-se e contar o mundo que passou a tomar como base o 

modo de falar da comunidade. Como primeiros itens desse contrato firmaram-se os 

modos de fala, uma esteticidade reveladora do próprio cotidiano do ouvinte e a 

recepção como espaço de realização simbólica, de interpretação e conexão com o 

mundo exterior (SALOMÃO apud CALDAS, 2003, p.31). 

 

Visualizando os contratos de leitura, pretende-se compreendê-los a partir de uma 

análise que se dará sobre o objeto de estudo desta pesquisa. 
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6  JORNALISMO NA RÁDIO GAÚCHA 

 

A rádio Gaúcha é uma emissora com sede em Porto Alegre, RS. Opera nas frequências 

600 KHz AM e 93,7 MHz FM  e pertence ao grupo RBS. Tem alcance em todo sul e sudeste 

do Brasil e parte do Mercosul. Através da internet, o ouvinte do mundo inteiro pode 

acompanhar a programação. Em Santa Maria, a Gaúcha é transmitida pela Rádio Imembui, na 

frequencia 960 Khz. A programação é dividida em programas de notícias, programas de 

entrevistas e debates, programas de música nativista,  jornadas esportivas, sínteses noticiosas, 

e apresenta, ainda, serviços de trânsito, agenda, informações para o consumidor e informações 

culturais. 

O formato da Rádio Gaucha é talk and news, implantado na década de 80; antes, as 

notícias eram mais genéricas. No formato Talk and News, as notícias são transmitidas de 

forma direta e dinâmica (news), o que contribui para o ouvinte captar imediatamente a 

informação. Logo em seguida são comentadas e discutidas (talk) nos espaços específicos 

(comentários e programas). Assim os noticiosos da rádio demonstram agilidade e com 

destaque para a qualidade dos textos. 

A notícia que interessa para a rádio é sobre os fatos de interesse da sociedade, os 

acontecimentos se destacam. É preciso que a notícia reúna interesse, sensação, atualidade e 

veracidade. A faixa considerada ouvinte da Gaúcha, fiel à emissora, é composta das classes A, 

B e C, que seriam ouvintes qualificados, formadores de opinião e com a necessidade de se 

manter constantemente informado. 

Na internet, através do site da rádio, o ouvinte pode acompanhar toda a programação 

diária. Também é possível acessar arquivos e realizar o download de áudios e programas 

especiais ou escutar a transmissão que o ouvinte não pode acompanhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/KHz
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_AM
http://pt.wikipedia.org/wiki/MHz
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_FM
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7.  JORNADA ESPORTIVA DUPLA 

 

A jornada esportiva dupla ou duplex da Rádio Gaúcha é o momento em que dois jogos 

são transmitidos ao mesmo tempo, ou seja, a equipe precisa ser maior, e o trabalho da 

produção é diferente. Esta jornada difere nas rotinas produtivas de uma normal, pelo trabalho 

ser mais dinâmico, e deve ter um cuidado maior da equipe que fica na rádio e por parte dos 

narradores, que são os comandantes da jornada. 

Os narradores devem saber administrar o tempo.  É preciso saber o momento de passar 

informações, de maneira que fique semelhante para os dois times. O narrador é quem sabe o 

momento de entrar ao vivo, qual lance vai narrar, através de um botão, localizado em sua 

mesa, que quando apertado, desliga os microfones da outra partida, e foca na sua transmissão.  

Existe um roteiro pré-definido para a abertura da transmissão, para evitar que os 

narradores chamem um comercial fora de hora, um patrocinador no bloco errado. O roteiro 

mostra o caminho a seguir, o que falar e quando se deve falar, evitando erros durante a 

abertura. Durante a jornada, a transmissão acontece sem um roteiro, os narradores são os 

responsáveis pelo que vai ao ar. O coordenador da jornada acompanha a transmissão e vai 

passando uma informação que possa ter faltado, corrige erros das equipes, dá dicas de 

assuntos que julga ser de interesse do ouvinte para serem abordados. Quando um repórter está 

chamando, e o narrador não escutou, não prestou atenção, cabe ao coordenador avisar o 

narrador e chamar a sua atenção. 

 O repórter deve ter em mãos o máximo possível de informações do time que irá 

acompanhar, e usar o máximo de fontes através da internet, jornais, revistas. Deve sempre 

possuir as curiosidades e dados para passar aos ouvintes. É preciso ter uma boa base de 

informações para evitar chegar ao jogo e não encontrar um assessor de imprensa do time para 

passar as modificações de última hora, um desfalque, por exemplo, entre outros assuntos 

corriqueiros. O repórter entra no ar tendo as informações ou não, por isso cabe a ele estar 

sempre bem informado.  

 De acordo com o Coordenador da Jornada Esportiva, Rafael Cechin, o jogo que 

acontece em Porto Alegre tem preferência na divulgação de informações, pela proximidade ao 

estádio e a facilidade na logística. Por ter uma equipe da Gaúcha maior envolvida, recebe uma 

atenção maior. Quando o jogo é em outra cidade, geralmente é acompanhado por um repórter 
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e um narrador, o que dificulta na busca de informações durante a partida. Em alguns casos 

podem ir dois repórteres, mas isso pode variar de acordo com a importância da partida.  

 No pós-jogo, geralmente o time que está jogando fora tem a preferência nas entrevistas 

de vestiário, por ter que voltar mais cedo para Porto Alegre. Os times planejam antes quando 

vão voltar de viagem, e obrigatoriamente devem sair mais cedo do estádio, sendo assim, o 

assessor de imprensa age rapidamente para que as entrevistas sejam rápidas e que os 

jogadores não percam o avião. Por isso o repórter já faz o seu planejamento para não perder 

tempo. O time que joga em Porto Alegre geralmente demora um pouco mais, por estar em sua 

cidade, o jogador demora um pouco mais no vestiário. A conversa é mais tranquila, sem 

tantos atrasos nas entrevistas. 
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8. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A idéia do tema para este trabalho final de graduação surgiu pelo gosto de jornalismo 

na área esportiva. Desde que se iniciou a faculdade, todos os trabalhos, sempre que possível, 

eram voltados para a área esportiva. Além disso, a participação no programa da Rádio Web 

Unifra, “Titular da Rede”, abriu os olhos para a realização de uma monografia nesta área. 

Para embasar a consulta bibliográfica, foram utilizados, na monografia, diversos 

autores das áreas de jornalismo esportivo, radiojornalismo e midiatização. Os principais 

autores foram: Paulo Vinicius Coelho (2003), Eduardo Meditsch (2007), Viviane Borellli 

(2001), Patricia Rangel M. Bezerra (2008), Ferraretto, Milton Jung (2004) e Antonio Fausto 

Neto (2006). 

A Rádio Gaúcha tem uma das maiores audiências no sul do Brasil no quesito jornadas 

esportivas, o que chamou a atenção para a produção, a dificuldade de uma transmissão de 

jornada dupla. Após longos anos como ouvinte, eis que surgiu a idéia de analisar o pré-jogo 

da Jornada Dupla e todos os seus aspectos. 

A jornada dupla tem o fato curioso de acontecer poucas vezes ao longo do ano, isso 

deve a mídia evitar jogos da dupla Grenal no mesmo horário, o que pode prejudicar a 

audiência dos canais, por ter que dividir as atenções das duas maiores torcidas do Estado. 

Para ser o alvo de uma análise, o pré-jogo escolhido para a pesquisa foi a do dia 21 de 

agosto de 2011 que cobriu os jogos entre Internacional x Flamengo no Beira Rio, em Porto 

Alegre, e Atlético-GO x Grêmio no Serra Dourada em Goiânia. Como citado anteriormente, 

ao longo do ano ocorrem poucas jornadas duplas. Durante o período de coleta de matérias 

para embasar o tema, as datas das transmissões mudaram devido ao calendário da 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que acabou desmarcando algumas jornadas pré-

agendadas. Devido à falta de tempo para uma viagem a Porto Alegre, sede da Rádio Gaúcha, 

só foi possível marcar a entrevista com o coordenador da Jornada esportiva, durante a 

transmissão, no dia 21 de agosto de 2011. 

O pré-jogo foi escolhido para ser tema desta pesquisa, por ser um momento 

fundamental na construção dos contratos com o ouvinte. Nele, a pessoas que estão do outro 

lado do rádio irão decidir se ouvem a transmissão da Rádio Gaúcha, ou vão para a rival. Outro 

fato que limitou este trabalho apenas ao pré-jogo é a possibilidade de desenvolver uma análise 

da jornada completa em um futuro na pós-graduação. 
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Para tornar possível a entrevista, foi necessária a troca de e-mail com o coordenador 

da equipe esportiva da Gaúcha, Cleber Grabauska. Ele se mostrou muito atencioso e sempre 

abrindo as portas da rádio para realizar as entrevistas. Após marcar duas vezes a entrevista e 

ser modificada a data da jornada, finalmente em agosto foi possível viajar a Porto Alegre, 

conhecer os estúdios da Gaúcha, e conversar com o coordenador do programa Rafael Cechin. 

Ao chegar à emissora, Cechin já foi logo mostrando os estúdios utilizados pelo 

plantonista, e o estúdio do comentarista do jogo que acontecia em Goiânia. Logo depois foi 

possível entrevistá-lo. 

Foi uma entrevista semi-aberta, com um roteiro de questões pré-definido. A lista de 

questões desse modelo tem origem no problema da pesquisa e busca tratar a amplitude do 

tema, apresentando cada pergunta da forma mais aberta possível. De acordo com Duarte & 

Barros (2005), esta modalidade de entrevista conjuga a flexibilidade da questão não 

estruturada, com um roteiro de controle. Após a entrevista, foi possível entender melhor as 

formas utilizadas pela produção, para captar as torcidas das duas equipes. 

A jornada esportiva dupla, por meio do pré-jogo, tema escolhido para análise nesta 

monografia, pode ser considerada um estudo de caso.  

 

Neste sentido entende-se que um estudo de caso é o método que contribui para a 

compreensão dos fenômenos sociais complexos, sejam individuais, organizacionais, 

sociais ou políticos. É o estudo das peculiaridades, das diferenças daquilo que torna 

único e por essa mesma razão distingue ou o aproxima dos demais fenômenos 

(DUARTE & BARROS, 2005, p.234). 

 

Diante do material observado ao longo da pesquisa, optou-se, para compreender o 

objetivo geral, em fazer uma análise das estratégias lançadas pelo campo midiático para 

construir vínculos com o ouvinte do pré-jogo. Esta análise compreende um quadro de 

identificação de categorias que são contratos de leituras, noção explicada no referencial 

teórico. 

Diante disso, optou-se por, a partir do quadro de identificação dos “contratos”, realizar 

uma análise do conteúdo que perpassasse estas estratégias. Entende-se que esta descrição 

analítica, com a colaboração do referencial teórico abordado ao longo da pesquisa, auxiliou no 

entendimento dos processos do campo midiático, a fim de construir relações de fidelização 

dos ouvintes da emissora, e da jornada esportiva. 

Partindo dos enunciadores identificados em cada categoria, pode-se analisar as 

estratégias do campo midiático, com o objetivo de estabelecer elos entre a produção 

radiofônica e a audiência do pré-jogo. 
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9. ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS: UMA ANÁLISE DO PRÉ-JOGO DA JORNADA 

DUPLA 

 

9.1  QUADRO COM AS ESTRATÉGIAS DO PRÉ-JOGO 

 

A partir deste capítulo se apresenta um quadro no qual se identificam categorias de 

análise, que são tidas como “contratos de leitura” do pré-jogo e que merecem o trabalho 

analítico.  

 

 

 

  

 

 A) JORNADA DUPLA / PRÉ-JOGO 

O fato de ser uma transmissão que ocorre 

poucas vezes durante o ano, devido à 

concorrência da audiência entre a dupla 

Grenal, torna este formato numa estratégia 

na jornada esportiva. 

É o momento em que o torcedor está mais 

atento às informações do seu time, e pode 

ser fundamental na escolha da estação em 

que ele vai acompanhar o jogo da sua 

equipe. 

 

 

B) NARRADORES 

O papel dos narradores, principalmente o 

desempenhado pelo Pedro Ernesto 

Denardin, narrador número um, em ditar o 

ritmo da Jornada, é muito importante na 

transmissão 

 

 

C) REPÓRTERES DE CAMPO 

 

Têm um papel importante na busca por 

informações referentes às equipes, para 

informar os torcedores. 

 

 

D) REPÓRTER AMBIENTAL 

Este papel é desempenhado por Luciano 

Périco. Tem a função de relatar aos 

ouvintes como está a chegada dos 

torcedores ao estádio, realiza entrevista 

com os mesmos. 

 

 

E) COMENTARISTAS 

Analisam as partidas, informam as 

expectativas de resultados e formações, 

geralmente é desempenhado por quem 

tem um grande conhecimento de futebol. 

 

 

F) PLANTÃO 

Papel desempenhado por um profissional 

que fica nos estúdios da Rádio Gaúcha e 

transmite os resultados de todos os jogos 

da rodada, e jogos de outras divisões e 

modalidades esportivas. 
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A) Pré-Jogo da Jornada Dupla: 

Entende-se que as ações do campo midiático precisam oferecer ao receptor uma 

espécie de atração pré-jogo. Infere-se que o pré-jogo é uma estratégia na qual outras sub-

estratégias estão inseridas. Neste sentido, foram identificadas e analisadas as práticas em ação. 

Na cobertura de espetáculos esportivos, seja na televisão, rádio ou jornal, a mídia 

mobiliza estratégias para chamar a atenção de seu público e manter, assim, uma 

audiência elevada. Nesta perspectiva, cada mídia, com seus interesses singulares, 

trata de veicular um acontecimento de acordo com estratégias que satisfaçam a todo 

um conjunto de fatores envolvidos: os patrocinadores, a audiência, o dono da 

empresa de comunicação (seguindo uma linha editorial-ideológica), etc 

(BORELLI,2001, p. 6). 

Acompanhando a transmissão do dia 21/08/2011, percebeu-se que o pré-jogo da 

jornada dupla oferece ao ouvinte “contratos de leitura”. Estes contratos visam manter o 

ouvinte ligado na transmissão, e são renovados constantemente pelos participantes. Por meio 

de fragmentos de falas serão analisados os modos de constituição de vínculos entre o pessoal 

da transmissão, e os ouvintes em casa e nos estádios.  

A jornada dupla é a transmissão dos jogos da dupla Grenal ao mesmo tempo; é o 

momento em que as duas maiores torcidas do estado dividem o mesmo horário e a mesma 

transmissão. Para manter a audiência na frequência, a transmissão busca dar destaque para as 

duas equipes com a mesma freqüência, porém é perceptível a falta de detalhes do jogo que 

acontece fora de Porto Alegre. Esta falta de detalhes é explicada por ter um número reduzido 

de repórteres na equipe enviada, e por ser na capital gaúcha, a sede da emissora.  

A jornada é dividida em três partes: o pré-jogo, onde é discutido  sobre a(s) partida(s), 

desde escalação, ambiental no estádio, o andamento do trânsito em torno do estádio, 

participação dos comentaristas, resultados de outros jogos, tudo para deixar o ouvinte bem 

informado e por dentro do seu time e do que está acontecendo nas outras partidas. 

A segunda parte da jornada é o(s) jogo(s), é o momento em que os narradores 

precisam controlar a transmissão, nesta ocasião apenas ele sabem o momento de chamar o seu 

microfone em uma jornada dupla. 

A terceira e última parte é o pós-jogo, as entrevistas com os jogadores, treinadores, 

dirigentes, para darem um parecer sobre o resultado da partida, os comentaristas dão as suas 

considerações sobre o resultado, realizam prognósticos para a próxima rodada, e o bate-papo 

toma conta da transmissão. 
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O problema da Jornada Dupla é a questão da preferência de informações, para o jogo 

que acontece em Porto Alegre. Nas partidas escolhidas para o trabalho, é perceptível o maior 

número de informações para a partida na capital gaúcha. De acordo com o coordenador da 

jornada, Rafael Cechin, isso acontece por ter um número reduzido da equipe enviada para 

jogos fora do estado, mas o ouvinte não quer saber de equipe reduzida, ele quer se manter 

informado a todo instante, e se não receber o que deseja, ele certamente vai trocar de estação.  

O pré-jogo, tema da análise deste trabalho, é o momento chave para o ouvinte 

acompanhar a transmissão. Iniciando sempre uma hora antes da partida, este é o momento que 

o torcedor está chegando ao estádio e quer as ultimas informações do seu time, é a hora que o 

ouvinte em casa está ligando o seu aparelho de rádio. 

Abaixo, a transcrição do pré-jogo. Internacional x Flamengo e Atlético Goiâniense x 

Grêmio – 21/08/11 

A transmissão da Rádio Gaúcha começou como de praxe, às 15h. Se o jogo for às 18h, 

o pré-jogo da jornada inicia às 17h, assim sucessivamente, sempre uma hora antes do começo 

do jogo, inicia a jornada, com o pré-jogo. Com um roteiro pré-definido, o narrador Pedro 

Ernesto Denardin, que comandava o jogo do Internacional em Porto Alegre, é quem ditava o 

ritmo da transmissão. Após a tradicional abertura da jornada, imediatamente é realizado o 

merchandising de produtos, algo que é muito corriqueiro durante toda a transmissão, e chega 

até incomodar em alguns momentos. Para qualquer informação divulgada, existe um produto 

para realizar comercial.  

Após o primeiro comercial, o narrador principal, Pedro Ernesto Denardin chama os 

repórteres para informações rápidas, de “bate - pronto”. Denardin chama o repórter Sérgio 

Boaz com as manchetes do Internacional e logo em seguida, entra o repórter André Silva com 

as manchetes do Grêmio. Terminado as manchetes dos times gaúchos, é a vez do 

“ambiental”
1
 dos estádios. No Beira Rio entra ao vivo Luciano Périco, com noticias diretas do 

entorno do estádio, comentando sobre a chegada dos torcedores, questões de ingressos, entre 

outros assuntos. No Serra Dourada, o repórter André Silva é quem faz a cobertura da partida e 

do ambiental; como não pode usar todos os cantos do estádio, ele comenta sobre o ambiente 

do estádio direto do campo. Após as informações das equipes e ambiental do estádio, é a vez 

do plantão da rádio entrar com as manchetes dos jogos da rodada do brasileirão, esse papel 

cabe ao repórter Cléber Grabauska. 

                                                           
1
  É um termo utilizado pela equipe da Rádio Gaúcha, para se referir ao jornalista que faz a cobertura da parte 

externa do estádio, e arquibancada. 
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Passadas as manchetes, é a vez das atrações da dupla Grenal, sempre começando com 

a equipe que está jogando em Porto Alegre. O narrador chama o repórter que fala sobre o 

principal jogador destaque da equipe e o comentarista designado para a partida emite a sua 

opinião. Em seguida aos destaques, inicia a divulgação das escalações dos jogos. É tocado o 

hino das equipes, sempre seguidos de uma propaganda após a divulgação de uma informação. 

Na partida entre Internacional x Flamengo, os comentários ficaram a cargo de José Adroaldo 

Guerra Filho, o Guerrinha, Sérgio Boaz com as informações do colorado, Gabardo com o 

clube carioca e Zé Alberto com a arbitragem. Em seguida as informações, Luciano Périco 

vem com o ambiental no estádio Beira Rio; para encerrar o bloco vermelho, o plantonista 

Cléber Grabauska conta como está a situação do Inter no campeonato. 

Em Goiânia assume o narrador Marco Pereira e ele dita o roteiro para o seu repórter e 

o comentarista Nando Gross. As escalações, arbitragem e ambiental da partida são todas 

responsabilidades de repórter André Silva, único em campo. Novamente encerrando a parte 

tricolor, Cléber Grabauska vem com a situação do time no campeonato. 

Após as informações de Goiânia, o narrador Pedro Ernesto Denardin assume 

novamente a liderança da transmissão e chama mais uma vez o plantonista Grabauska. Agora 

o destaque é todo para as informações do andamento do brasileirão, com tabelas, resultados 

das séries A, B, C e D, sempre dando destaque para os gaúchos nas divisões inferiores. Os 

principais jogos e resultados de partidas internacionais também são comentados.  

Faltando 15 minutos para o inicio da partida, é feito um novo giro pelos destaques da 

jornada dupla. Os repórteres divulgam as escalações novamente, e o plantão entra novamente 

com detalhes da situação das equipes e detalhes da rodada. 

A transmissão neste trecho é muito dinâmica, o número de informações é tanto que só 

é interrompido pelos diversos comerciais apresentados após cada informação divulgada.  

A enunciação é construída a partir de um ponto de vista mercadológico, onde o 

papel de fornecedor de informação não é o único exercido pelos veículos 

comunicacionais.  Devido  à  concorrência  entre  as  instituições  midiáticas,  uma 

tenta se diferenciar das demais. Para isto, usa de estratégias que atraia um público 

cada vez  maior  e  uma  alta  rentabilidade,  tais  os  recursos  afetivos  que  

trabalham  com  um texto mais emocional e sedutor, colocando em risco a 

credibilidade. Logo, também tem o papel de estimular o desejo de consumo 

(FAUSTO NETO, 2010,p.8). 

 O pré-jogo é cercado de estratégias para capturas os ouvintes. São formas para 

elaborar um contrato entre o emissor e o receptor, através da enunciação, para que o ouvinte 

opte pela transmissão da Rádio Gaúcha, e não da emissora rival. 
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B)  Narradores: 

São utilizados dois narradores: Pedro Ernesto em Porto Alegre, e Marco Pereira em 

Goiânia. No pré-jogo, quem comanda a transmissão é narrador Pedro Ernesto, ele é o ator 

principal, o ancora da transmissão, é quem faz a abertura, e quem dita o ritmo da jornada. 

Já na abertura o narrador dramatiza os jogos da dupla Grenal. Esta forma de 

dramatização pode ser considerada como um modo de firmar um contrato com o ouvinte que 

ainda está decidindo qual emissora acompanhar o jogo do seu time. Segundo Charaudeau 

(2006), a instância midiática procura emocionar o seu público, a mobilizar sua afetividade, a 

fim de desencadear o interesse e a paixão pela informação que lhe é transmitida. A 

dramatização pode ser vislumbrada nos fragmentos abaixo. 

“... é um final de semana frio em Porto Alegre, mas o jogo é quente, aqui e lá no Serra 

Dourada em Goiânia...” 

“... aqui o Inter recebe o Flamengo que quer ser líder do campeonato, que tem Ronaldinho e 

o Inter vem de vitória, vem motivado e por isso o estádio será pequeno para toda torcida do 

Internacional...  

“... lá no Serra Dourada vai ser de pequeno público, e cerca de 1500 torcedores do Grêmio 

irão testemunhar uma tentativa de reabilitação do Grêmio dentro do campeonato 

brasileiro...” 

A dramatização utilizada por Pedro Ernesto já dá um parecer sobre como será à tarde 

para os torcedores. Uma torcida fomentando a esperança de aproximar-se de uma vaga na 

Taça Libertadores da América, com o time jogando contra a equipe de um jogador muito 

contestado no Rio Grande do Sul. Na outra partida, o torcedor já está sabendo que o estádio 

não terá muitos torcedores, e pode ser o início de uma reabilitação no campeonato. 

O que o narrador utilizou nos trechos citados anteriormente, Luiz Alberto Sanz (1999) 

explica como sendo uma forma de manter um ritmo emocional e informativo ao ouvinte: 

É possível calcular alternativas para os momentos de altos e baixos níveis de 

interesse e tensão, preparando gravações, comentaristas e entrevistados cuja inserção 

nesses momentos cria ondulações positivas na curva dramática, mantendo um ritmo 

emocional e informativo que capture o ouvinte (SANZ, 1999, p. 115). 

 

O narrador Pedro Ernesto utiliza a medida certa de dramatização: ele mexe com a 

emoção dos torcedores, porém não ultrapassa os limites. Ele sabe utilizar a paixão pelo 
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futebol, sem transformar as duas partidas em final de copa do mundo. De acordo com 

Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel (2006), “o esporte em si já tem certo grau de emoção. E 

sabemos que não é fácil, no jornalismo esportivo, dosar coração com a razão”. 

Sendo o âncora, Denardin é quem conduz o ritmo da transmissão, é o responsável por 

intervir quando necessário, ao vivo. O âncora deve participar constantemente da transmissão:  

 

O âncora na transmissão esportiva é o condutor da reportagem que tem a finalidade 

de levar ao telespectador/ouvinte um evento esportivo. Ele é o responsável pela 

maioria das intervenções e a cara da reportagem. É o repórter principal do evento, e 

é ele que movimenta e dá ritmo à reportagem/transmissão (BARBEIRO & 

RANGEL, 2006, p. 75). 

 

No rádio, o narrador precisa estar sempre atento a problemas que podem surgir por 

acaso, e neste momento é preciso usar o improviso para não deixar o ouvinte sem informação. 

Confira o trecho abaixo, onde Pedro Ernesto chama um dos repórteres e ele não responde: 

“... Ok, então vamos lá com Luciano Périco, e olha Lucianinho podemos dizer que nós temos 

metade da metade do estádio lotado pelo torcedor, e vai encher ainda mais por que faltam 40 

minutos ainda Lucianinho (aconteceram problemas técnicos e ele não conseguiu falar). Ai 

daqui a pouco vem o Luciano Périco então, por que agora o Cléber traz as informações do 

Inter no brasileirão...”. 

Neste trecho o narrado precisou utilizar a improvisação para não perder o controle da 

jornada. Vendo que seu colega não falou, rapidamente ele chamou o plantão esportivo. 

Heródoto Barbeiro e Patricia Rangel (2006) destacam a importância da improvisação para um 

narrador esportivo: “O narrador precisa improvisar. Improviso é sinônimo de preparo, e 

conhecimento do assunto. Não pode de forma alguma ser confundido com verborragia, ou 

falar apenas para ocupar um espaço vazio”. 

O segundo narrador, Marco Pereira, é pouco utilizado durante o pré-jogo. Ele é um 

mero coadjuvante, aparece menos que os repórteres na transmissão. Sua participação com 

mais intensidade é apenas no momento em que são focadas as informações da partida entre 

Grêmio x Atlético-GO, onde apenas orienta o repórter de campo e ambiental a passar as 

informações da partida. 
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C) Repórteres de Campo 

 

Este papel é desempenhado por quatro repórteres, três no Beira Rio - Sérgio Boaz e 

José Alberto, e Eduardo Gabardo - e um no Serra Dourada, André Silva.  

 

Das funções mais relevantes numa equipe esportiva, está a da reportagem, 

responsável muitas vezes por trazer o conteúdo jornalístico num programa. O 

repórter é o elemento mais importante na cadeia de produção jornalística e no 

esporte isso não deveria ser diferente (BEZERRA, 2008, p.90). 

 

A dificuldade enfrentada no rádio em relação à televisão e ao jornal impresso é a falta 

de imagens; textos longos podem fazer com que o ouvinte do outro lado do rádio não assimile 

as informações passadas. Os repórteres precisam passar detalhadamente as escalações e 

notícias de última hora, de forma sucinta e clara. Salomão (2003) cita a capacidade do 

jornalista de rádio em fazer-se entender como uma estratégia discursiva, o que também é uma 

forma de criar um contrato midiático com o ouvinte. “Se no jornalismo impresso e mesmo na 

tevê, a luta diária do repórter é pelo texto, criativo e sedutor, no rádio é primeiro fazer-se 

entender. É “prender” o ouvinte para que ele fique atento e assimile a noticia na sua natureza” 

(SALOMÃO, 2003, p.85). 

Nos fragmentos abaixo, pode-se identificar falas, as quais demonstram o desempenho 

dos repórteres que visam detalhar tudo o que acontece dentro do campo. 

Sérgio Boaz: “... No segundo jogo de Dorival Junior, Tinga ganha a vaga de Andrézinho, 

Élton e Guinazu, a muralha colorada no meio campo para conter o toque de bola do 

Flamengo, Índio reencontra Ronaldinho...”  

André Silva: “... Em busca de recuperação e tranqüilidade, às vésperas de um Grenal, Celso 

Roth promove alterações na equipe, e o Grêmio tenta deixar aqui no Serra Dourada, o título 

de até o momento de pior ataque do campeonato brasileiro...”  

José Alberto Andrade: “... A atração do Inter é permanente, é Leandro Damião, artilheiro 

colorado, homem de seleção brasileira, essa semana foi chamado mais uma vez e é a 

esperança de gols, o único da vitória contra o Botafogo foi dele, e a expectativa colorada é 

que repita a dose. Leandro Damião...”  

Eduardo Gabardo: “... A escalação provável do Técnico Vanderlei Luxemburgo é: Felipe, 

Léo Moura, Ronaldo Angelim, Wellington e Junior Cezar. Wilians, Luis Antônio, Renato e 

Botinelli. Ronaldinho e Deivid...” 
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O primeiro momento para os repórteres são as notinhas rápidas sobre a situação das 

equipes e os destaques para deixar “um gostinho” do que está por vir na transmissão. 

Segundo Barbeiro, “o repórter é a alma, a essência do jornalismo”. Na jornada os 

repórteres são responsáveis por colher informações sobre as equipes que irão se enfrentar, 

dados como escalações, desfalques suspensões, classificação na tabela, estes itens são 

fundamentais pra abastecer os torcedores de informações. Sempre que necessário o repórter é 

chamado para falar um pouco mais do jogo. 

 

Todos os bons repórteres fazem o seu dever de casa antes de se lançarem a uma 

reportagem/jogo. É inútil um repórter sair para cobrir um assunto sem conhecer o 

background  da informação. Deve se informar o máximo possível acerca do assunto, 

e informar tudo, se possível (CHANTLER & PAUL, 2007, p.127). 

 

Na jornada analisada, foi nítido que o repórter André Silva, que estava cobrindo o jogo 

em Goiânia, ficou sobrecarregado. Ele desempenhou o papel de repórter de campo para as 

duas equipes, e ainda atuou como repórter ambiental, mas este papel ficou mais restrito por 

não ser possível a locomoção pelo estádio. 

 

O repórter de rádio precisa, acima de qualquer coisa, unir capacidade de observação 

com habilidade na comunicação. A ele, por pretensão, não pode escapar nenhum 

detalhe do acontecimento. (...) Esta dupla necessidade diferencia os jornalistas que 

exercem esta função no rádio dos seus colegas de outros veículos de comunicação. 

(...) Resumindo, portanto, as características essenciais de um bom repórter incluem: 

a capacidade de observação; a habilidade de comunicação; a sensibilidade; a 

criatividade; a busca constante pela própria atualização informativa; e a existência 

de uma sólida formação intelectual (FERRARETTO apud MEDEIROS, 2007, p.8). 

 

  Para ser repórter de campo, são necessários alguns cuidados, conforme Barbeiro & 

Lima (2003, p.85): 

Ao trabalhar como repórter de campo, alguns cuidados devem ser tomados. Não usar 

camisetas, bonés ou qualquer outra peça que divulgue patrocínio comercial. Não se 

avança sobre a intimidade do jogador. Não demonstra intimidade com o ídolo, pois 

perde credibilidade. Ter cuidado com o microfone ao deixá-lo aberto para não captar 

palavrões vindos da arquibancada. Mantê-lo um palmo de distancia da boca, 

evitando ruídos. E quando estiver ventando, protegê-lo junto ao corpo para facilitar 

o entendimento do ouvinte na mensagem transmitida (2003, p.85). 

 

 

Se para ser repórter de campo, são necessário cuidados ao entrevistar os participantes 

do espetáculo, o repórter ambiental pode usar um bate-papo informal nas suas entrevistas.  
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D) Repórter Ambiental 

 

Este é um papel muito importante durante o pré-jogo, que é desenvolvido por Luciano 

Périco. Sua função é informar ao torcedor que pretende ir ao estádio, ou o torcedor que está 

chegando, sobre as condições no entorno do estádio. Para aquele fanático que resolveu na 

última hora assistir ao jogo, ele pode através do repórter ambiental, saber quantos ingressos 

ainda estão disponíveis, e quais setores ainda restam vagas. 

Luciano Périco: “Seguinte, tem muita gente comprando ingresso do portão três, que é da 

torcida do Flamengo, mas são ingressos de cortesia, venda proibida, e o torcedor do Inter 

que compra este ingresso, não vai ter possibilidade de entrar no estádio no lado da torcida 

do Flamengo. Então tem que ter cuidado, tem cambista vendendo ingresso que não vai dar 

para entrar no estádio, e a administração do Inter vai até tentar ver o caso, de repente reunir 

estes torcedores, tendo espaço em outra localização, pra fazer a disposição dentro do 

estádio.  

Movimento é intenso do lado de fora do estádio, lembrando que não tem ingresso de 

arquibancada inferior e nem de superior. O que o Inter talvez vá fazer, falta ter uma 

confirmação por parte da diretoria é ver a quantidade de sócios que pode entrar direto, e que 

não vierem ao jogo, se tiver espaço, colocar uma carga extra de ingressos. O Inter está 

analisando está possibilidade, a expectativa é de um público de 35mil a 40mil colorados no 

jogo de hoje, e olha Pedro o movimento de hoje é de final de campeonato,não para de chegar 

público, vai ter bola rolando e gente chegando aqui no Beira Rio”. 

No fragmento acima, o repórter Luciano Périco abordou muito a questão dos 

ingressos, se há mais a venda, sem tem espaço no estádio. Abaixo, o repórter entrevista uma 

fonte do clube, que explica melhor a questão dos ingressos para o jogo. Para Mcleish (1999), 

o que Luciano Périco fez anteriormente, seria uma discussão do assunto, para que o 

entrevistado tenha tempo para verificar algum dado, neste caso o número de ingressos 

disponíveis. 

Confira o fragmento abaixo, com a entrevista de Luciano Périco com um 

administrador do Internacional:  

Luciano Périco: Jorge Mello da administração do Inter. O inter vai disponibilizar mais 

ingressos agora Jorge?  
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Jorge Mello(Inter): O Inter vai disponibilizar na arquibancada inferior mais 500 ingressos, 

na bilheteria G e na bilheteria C. Isso ai nós vamos monitorar, por que 500 eu acho que nós 

temos condições ainda de fazê-lo. 

Luciano Périco: Tem muito sócio que tem a carteirinha vermelha e tem acesso garantido e o 

inter não pode botar pra vender se o cara chega pra dar overbook²
2
. 

Jorge Mello(Inter): Pra não dar overbook, nós estimamos que 25mil sócios de carteira 

vermelha viriam ao estádio, mas eu acho que este número não vai se concretizar, então por 

questões de segurança nós vamos liberar 500 agora. 

Luciano Périco: Então bilheterias C e G. Obrigado Jorge Mello. 

Após buscar uma autoridade do Internacional, Luciano Périco conseguiu informar os 

torcedores sobre a disponibilidade de uma nova carga de ingressos, o que certamente deve ter 

levado outros torcedores a se deslocarem ao Beira Rio. 

 

O trabalho do repórter é obter informações, colocá-las em ordem e transmiti-las pelo 

rádio rapidamente. Os repórteres de rádio sabem onde ir e com quem falar para obter 

informações. Eles tem um faro instintivo para as notícias, fazem muitas perguntas, 

têm um entusiasmo muito grande e nunca param antes de conseguir o que querem. 

(CHANTLER & STEWART, 2007, p.99).   

 

 O fragmento abaixo mostra uma entrevista rápida do Luciano Périco com um torcedor, 

para saber a expectativa para o jogo da tarde. 

Luciano Périco: Ta confiante no inter, é jogo para realmente o colorado chegar na ponta de 

cima da tabela? 

Torcedor: Olha eu acho que é jogo pro colorado mostrar a que veio, teve vários jogos que 

jogou com 10 desfalques até e conseguiu manter uma boa média. Então eu acho que esse 

jogo hoje, pode ser definitivo pra mostrar ao colorado, a que veio neste brasileiro.  

O bate-papo do repórter Luciano Périco com o público é muito importante para situar 

o ouvinte no palco da transmissão, o estádio Beira Rio. É uma espécie de enquete, ao longo 

do pré-jogo, e durante a jornada, é recorrente a entrevista com os torcedores. 

 

Desta forma, a presença do comunicador, do repórter no palco dos acontecimentos 

torna-se fundamental para que ele possa observar e verificar o fato, além de 

descrever o ambiente, para (...) ser capaz de produzir imagens sonoras e trazer o 

ouvinte para o local onde se desenrola a informação (LOPEZ, 2007, p.8). 

 

                                                           
2
 Extrapolar a capacidade do estádio, superlotação nas arquibancadas. 
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Ainda de acordo com BRUCK (2003), o ouvinte se identifica com os atos de fala, 

abordagem das coisas do mundo/jogo. “Ou seja, como o local é construído para ele pelo 

enunciador”.  

Diferente do Repórter Ambiental, que constrói o local/estádio para o ouvinte, o 

comentarista é o responsável por explicar a este mesmo ouvinte de forma clara, como as 

equipes irão se portar taticamente, e opinar a respeito. 

 

E)  Comentaristas 

 

O trabalho do comentarista é opinar sobre o momento das equipes que irão jogar, 

analisar o que pode acontecer, dar um parecer sobre as formas táticas escolhidas. O 

comentarista precisa de consistência no que está falando, se fazer entender pelos ouvintes. 

Barbeiro e Lima (2003) exemplificam o trabalho do comentarista: “o comentarista deve 

explicar o que está acontecendo de forma didática, para que o público em geral consiga 

entender o que de fato se passa em um jogo. Nem todos os torcedores entendem esquemas 

táticos”.  

No pré-jogo analisado, os comentaristas foram Guerrinha, no jogo do Internacional x 

Flamengo, e Nando Gross para a partida entre Atlético-GO x Grêmio. Guerrinha logo foi 

dando ares de decisão para a partida do colorado. Para ele o jogo era uma encruzilhada, ou 

ganhava, ou poderia se distanciar mais ainda da Taça Libertadores da América. 

Guerrinha: “Pedro, assim como na vida tem uma hora que a gente enfrenta uma 

encruzilhada, e chegou à encruzilhada do Internacional, antes do final do primeiro turno. O 

internacional, eu já falei lá no início, está atrasado na tabela por conta de alguns tropeços 

que não estavam no cardápio, mas agora tem que esquecer aquilo que passou. Chegou o 

Dorival, tem jogadores que estão voltando, inclusive da seleção pro restante do campeonato, 

como é o caso do Oscar que ontem roubou a cena. Enfim, o Inter começa hoje a mostrar se é 

candidato a chegar no g4. Por que muita gente deve ta pensando, mas por que o Inter não 

pode chegar no título? Por que perdeu muito tempo, perdeu muitos pontos que não poderia 

perder, e isto vai fazer uma falta tremenda lá na frente. Agora optou certo, enfrentar o 

Flamengo que é adversário direto sim, com todos os titulares. Se o Internacional passar hoje 

pelo Flamengo como eu acho que tem todas as chances de passar, ele de novo encosta no g4, 

e ai vai para o Grenal e dependendo do que aconteça no Grenal, entra no segundo turno 

revigorado. Então a encruzilhada do Inter é hoje, agora aqui no Beira Rio, contra o 

Flamengo do Ronaldinho”. 
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No lado gremista, o comentarista Nando Gross, que estava participando da 

transmissão direto dos estúdios da Rádio Gaúcha, e não no estádio, demonstrava um certo 

descontentamento com a situação do time gaúcho, e criou quase um monólogo em seu 

comentário. 

Nando Gross: “É muito difícil a gente ter uma idéia do que o Grêmio pode fazer, por que o 

Celso Roth tá indo pro quarto jogo, o Grêmio tem sido um time que muda a cada jogo, muda 

tanto ideia tática como concepção de futebol, na medida que tá com o seu terceiro técnico na 

temporada, o que a gente sabe que dificulta muito. O Celso Roth está tentando implantar, as 

coisas vinham bem, tinha lá um empate na estréia fora de casa contra o Palmeiras de 

Felipão, teve a vitória em cima do Fluminense. A derrota contra o Ceará de 3x0, deixou 

todos assustados, ai aquela idéia que se tinha de que o Grêmio poderia dar uma grande 

reagida, e quem sabe buscar vaga em Libertadores, coisa assim, não, a pauta agora voltou a 

ser lutar contra o rebaixamento. É difícil, hoje de novo, uma nova mudança tática. Vamos ver 

como é que o Grêmio vai se dispor. Eu imagino que é uma ideia de um losango no meio, com 

Gilberto centralizado, Adilson e Rockemback pelos lados. O Douglas muito isolado, é 

verdade que vai ter Miralles e Brandão, esse na expectativa por que o André não vem 

jogando bem, o Brandão tá ai, tá em forma, então a mudança se empunha. O Miralles na 

ausência do Leandro, é um jogador também de velocidade, é um jogador que tá acostumado 

a fazer gols. Experiente pode dar uma boa contribuição.Agora vai depender muito da postura 

do Grêmio, não pode enfrentar o Atlético Goianiense se posicionando como se fosse um time 

pequeno, como se tivesse que ficar todo lá atrás, fazer uma retranca no Serra Dourada. O 

Grêmio vai ter, é claro, como é da sua característica, buscar anular o adversário no seu 

setor defensivo, mas também agredindo com posse de bola, tentar fazer o gol, por que o 

Grêmio não está em situação de administrar resultado ou de ter alguma ambição. O Grêmio 

precisa ir pra cima, e pelo menos tentar somar pontos hoje. Eu diria que até um empate hoje 

não seria um mau resultado, mas é claro contra Atlético é sempre importante que um time do 

tamanho do Grêmio busque uma vitória”.    

Como citado anteriormente, e confirmado por Barbeiro e Rangel (2006), o que os dois 

comentaristas fazem nestes trechos, é uma suposição do que pode acontecer ao longo da 

partida e na tabela do campeonato: “ explicar ao torcedor o que está acontecendo e tentar 

prever, com a mesma simplicidade, o que ainda vai acontecer”. 

 

Não é uma função fácil. Não adianta falar o óbvio, ou seja, esperar coisas 

aparecerem para dar sua versão e sua análise. É preciso antever. E para isso o 
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comentarista precisa ter conhecimento profundo do assunto, experiência e vivência 

no esporte. Mais do que qualquer membro da equipe, o comentarista precisa ter 

conhecimento profundo das regras do esporte sobre qual fala ou escreve 

(BARBEIRO & RANGEL, 2006, p.79). 

 

O que chama atenção nestes comentários de Guerrinha e Nando Gross, principalmente 

no de Nando Gross, é a extensão do seu comentário, chega a parecer um discurso. Barbeiro e 

Rangel (2006) acreditam que uma forma discursiva pode ajudar o ouvinte a mudar de 

emissora: 

 

O comentário não deve ser discursivo. Ninguém está a beira do túmulo de Cézar, 

mesmo que em uma final eletrizante e cheia de emoções. Discursos ficam bem em 

palanques políticos e em bancas de trabalhos acadêmicos. O uso desses métodos 

ajuda muito o telespectador/ouvinte a mudar de emissora (p.81).   

 

O comentarista, assim como o resto da equipe da jornada, em muitos casos quando 

tem uma dúvida a respeito de um jogador, uma estatística, recorre ao plantão esportivo. 

 

F)  Plantão Esportivo 

 

Esquecido na televisão, mas importante no rádio, esse é o plantão esportivo, papel 

desempenhado pelo coordenador de esportes da Gaúcha, Cléber Grabauska. Seu trabalho é 

acompanhar os jogos da rodada e sempre que sai gol, chamar na transmissão e informar. Mas 

não é apenas esse o papel do plantão. Grabauska, no pré-jogo, passa a tabela do campeonato, 

jogos importantes que acontecem ou aconteceram, faz cálculos e projeções pensando nos 

resultados que podem vir a acontecer, conta a história dos confrontos entre as equipes que 

estão tendo os jogos transmitidos pela Rádio gaúcha.  

Confira abaixo fragmentos que revelam o trabalho do plantonista: 

Cléber Grabauska: “O Internacional está na sétima colocação com 26 pontos, vencendo vai à 

29 e pode até não mudar a sua posição, pode permanecer em sétimo lugar, caso o Palmeiras 

vença o seu jogo de hoje no clássico contra o São Paulo. O Internacional vai continuar com a 

mesma diferença em relação ao quinto colocado, que é o Botafogo, que ontem fez 3x1 sobre o 

Atlético-MG, e foi a 31 pontos. Então o Internacional vencendo pode permanecer as dois 

pontos da zona da Libertadores. O importante é que o Internacional vencendo o Flamengo, e 

aproveitando o tropeço de ontem do Corinthians vai reduzir também a diferença que tem 

também em relação ao líder. No momento, a diferença é de 11 pontos, e o Internacional com 

uma vitória pode reduzir essa diferença para oito pontos”. 
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Acima é feito uma projeção do que pode acontecer, caso o Internacional ganhe o seu 

jogo, dependendo dos resultados que aconteceram, e de um jogo que ainda está para 

acontecer. Abaixo, é projeção para o Grêmio em caso de vitória ou derrota. 

Cléber Grabauska: O Grêmio vencendo, ele que é 15º com 18 pontos, ultrapassa 

necessariamente o Atlético-GO que está logo acima com 19 pontos. O Grêmio pode ainda 

ganhar mais uma posição ainda, que é a do Bahia, que tem 20 pontos e vai jogar em casa 

contra o Santos. Então o Grêmio pode fechar a rodada de hoje na 13ª colocação, porém 

precisa também se preocupar com dois times que estão abaixo na tabela: o Atlético 

Paranaense, que tem 16 pontos, e joga contra a equipe do América-MG Em Curitiba, que 

vencendo vai 19 pontos. O outro time que pode superar o Grêmio é o Santos, 16º colocado 

que enfrenta o Bahia fora de casa. Derrota do Grêmio e vitória do Santos e do Atlético-PR, 

colocam o time gaúcho na zona de rebaixamento. É fundamental vencer no Serra Dourada, 

para continuar fora da zona de rebaixamento. 

Barbeiro e Rangel (2006) ratificam a importância do plantão esportivo e salientam que 

ele deve estar pronto para falar a qualquer momento. 

 

 (... )Ele deve sempre responder com precisão as questões levantadas pela equipe 

esportiva como quem é o artilheiro do torneio, o líder em arrecadação, saldo de gols, 

situação de todos os participantes etc. Outra função é esmiuçar regulamentos, 

simplificar fórmulas de disputa cada vez mais complicadas, ser um verdadeiro 

arquivo esportivo que pode ser acionado a qualquer momento por repórteres, 

comentaristas e ouvintes. E tudo isso em um curto espaço de tempo para não cansar 

o ouvinte com resultados intermináveis e notícias irrelevantes (BARBEIRO & 

RANGEL, 2006, p.88).     

 

No momento em que surge uma informação nova, um detalhe diferente, o plantão 

pede a palavra ao narrador e transmite a novidade. Esta instantaneidade é o que torna Cléber 

Grabauska um dos destaques do pré-jogo: a todo momento, ele é chamado pelo narrador para 

passar informações. 

  

A instantaneidade das informações veiculadas pelo rádio possibilita ao ouvinte estar 

diretamente sintonizado com a mensagem levada ao ar em tempo real. Tal 

velocidade nas informações dá sensação de que o receptor pode simular um diálogo 

com o próprio meio de comunicação (MARCELO, 2007, p.5). 

 

O que Cléber Grabauska realiza durante o pré-jogo, é uma forma de constituir vínculos 

com o ouvinte. Quem está ligado na Gaúcha, é constantemente atualizado, e está sempre por 

dentro do que ocorre no meio esportivo durante a transmissão.  
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10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho evidenciou em seus capítulos a forma como o jornalista esportivo foi 

tratado nas redações, o sofrimento para conseguir status em tempos onde a política, economia, 

entre outros assuntos, eram mais interessante aos olhos do público. Antes renegado nas 

redações, hoje é amado, é o sonho de muitos estudantes de jornalismo que estão saindo de 

suas faculdades, a área esportiva cresce cada vez mais em espaço nos jornais, televisões e 

rádios. 

O tema deste presente trabalho abordou o pré-jogo da Jornada Dupla do dia 21/08/11, 

com os jogos entre Internacional x Flamengo no estádio Beira Rio em Porto Alegre, e Atlético 

Goianiense x Grêmio no estádio Serra Dourada em Goiânia, realizado pela Rádio Gaúcha de 

Porto Alegre. O rádio já foi considerado ultrapassado diversas vezes após o surgimento da 

televisão, mas com a pesquisa bibliográfica foi perceptível que o aparelho pequeno, que a 

maioria da população tem em sua casa, é muito utilizado em todos os cantos do Brasil e do 

mundo. 

No estádio é natural enxergarmos torcedores com o seu radinho de pilha colado no 

ouvido acompanhando as informações do seu time, discutindo com o amigo ao lado sobre os 

demais resultados da rodada, “secando” o time rival. Pensando neste interesse dos torcedores 

pelo rádio quando está no estádio, na procura por detalhes da escalação do seu time, a notícia 

de última hora que pode mudar tudo no jogo, é que foi pensado o tema desta monografia. 

Neste trabalho foi possível conhecer melhor o trabalho do jornalista esportivo, e o 

atuação do mesmo em uma transmissão de rádio. Através de uma entrevista na sede da Rádio 

Gaúcha com coordenador da Jornada Esportiva, Rafael Cechin, foi possível entender a 

estrutura de uma jornada dupla. No inicio da criação deste projeto, a idéia era analisar as 

rotinas produtivas da produção da Jornada, mas após a entrevista com Rafael Cechin, 

evidenciaram-se outras características que puderam ser estudadas. 

O trabalho de busca de informação, notícia, escalações, novidades de última hora 

ficam a cargo do repórter que irá cobrir a partida. Este fato chamou a atenção devido à carga 

de trabalho que o repórter tem durante toda a transmissão, que pode chegar a mais de quatro 

horas, ele ainda precisa buscar um assessor de imprensa, procurar as informações na internet. 

Neste quesito, a Gaúcha acaba pecando pela falta de auxilio ao repórter, e por falta de um 

produtor. 
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Os contratos de leitura que são emitidos na transmissão deixam clara a tentativa de 

captação do ouvinte para acompanhar a jornada. Por ser dupla, logo no pré-jogo, o narrador já 

chama a dramatização das duas partidas, levando o torcedor a criar laços com a programação.  

Os narradores durante o pré-jogo, tema deste trabalho, demonstraram ter um papel 

fundamental na orientação aos demais participantes. O narrador principal da Jornada 

analisada, Pedro Ernesto Denardin, é quem guia 90% de toda a transmissão, ele é quem busca 

os ganchos para assuntos, é o “cara” dos anúncios. Seu trabalho é interrompido apenas no 

momento em que é focado o jogo fora de Porto Alegre, que tem o trabalho do narrador Marco 

Antonio Pereira. Este narrador não participa com intensidade, seu papel fica concentrado 

apenas na partida em que está narrando.  

Como foram citados anteriormente, os repórteres de campo ficam carregados de 

funções. Os encarregados pelo jogo em Porto Alegre tem um papel mais tranquilo, cada 

equipe conta com um responsável por divulgar as informações, ainda tem mais um repórter 

que faz a parte do “ambiental”, que seria informações sobre o movimento fora do estádio, 

notas sobre ingressos, entrevistas com o público para saber as expectativas, entre outras 

funções. O repórter responsável pelo jogo em Goiânia acaba sendo sobrecarregado, pois tem 

que cobrir as informações das duas equipes, relatar o “ambiental” do estádio. 

A Gaúcha é uma das grandes rádios no sul do Brasil, por ter o seu nome consagrado, 

poderiam investir melhor na distribuição de jornalistas nas partidas. O coordenador da 

Jornada Rafael Cechin explicou que em jogos importantes, a equipe que viaja para as partidas 

fora do estado é maior, mas nem todos os jogos são assim. O jogo fora de Porto Alegre acaba 

sendo menos noticiado no pré-jogo e isso pode acarretar em problemas para os torcedores 

interessados. Torcedor que liga o rádio antes da partida quer as informações diretas, quer 

saber como está tudo, e com apenas um repórter na partida, isso acaba reduzindo o número de 

dados coletados, perde a riqueza na transmissão. 

Um detalhe curioso observado na visita à rádio, no dia da Jornada analisada, foi à 

participação do comentarista Nando Gross, direto dos estúdios da emissora. Enquanto o 

narrador Marco Pereira e o repórter André Silva estavam em Goiânia acompanhando a 

partida, o comentarista estava nos estúdios assistindo o jogo pela televisão, e opinando através 

de imagens. Este é um detalhe que muitos podem concordar, e outros não, mas entende-se que 

a televisão seria um artifício para tirar dúvidas, apenas o lance precisa ser analisado na hora, e 

televisão seria um auxílio no caso de dúvidas. 

Os “contratos de leitura” captados durante o pré-jogo convêm para a captação dos 

ouvintes durante o pré-jogo da jornada esportiva dupla. O narrador é o responsável por 
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chamar os ouvintes para a transmissão, ele é o mais carismático da jornada e utiliza na sua 

enunciação formas que mantenham os torcedores da dupla Grenal ligados na transmissão. Os 

repórteres de campo têm a responsabilidade de trazer para o ouvinte o que está acontecendo 

na beira do campo, qual é a última notícia, o que mudou na equipe.  

O repórter ambiental é fundamental na relação com os torcedores no estádio e para 

aqueles que estão acompanhando a emissora, e estão pensando em ir de última hora no jogo. 

Ele é responsável pelo meio de campo entre torcida, transmissão e ouvinte. Os comentaristas 

analisam, discutem e palpitam sobre os times, são os responsáveis por informar ao ouvinte, as 

variações táticas do seu time, as expectativas, da forma mais clara possível, para fidelizar o 

ouvinte. O plantão esportivo mantém não só os ouvintes informados, mas também a equipe da 

jornada. Ele relata os números dos jogos, resultados, ele ampara toda a equipe da jornada, é 

muito importante durante a transmissão. 

Todas estas “categorias” ou estratégias citadas são responsáveis pela formação de um 

conjunto de estratégias midiáticas, são os formadores do “contrato” para a captação e 

fidelização dos ouvintes para o pré-jogo da jornada dupla, da Rádio Gaúcha.   
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ANEXO A – ROTEIRO DO PRÉ-JOGO DA JORNADA DUPLA, DO DIA 

21/08/2011. 
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ANEXO B – FOTOS DOS ESTÚDIOS DA RÁDIO GAÚCHA 

          Foto: Daniel Bueno 

 
Estúdio da Rádio Gaúcha, onde trabalhou o comentarista Nando Gross. 

 

Foto: Daniel Bueno 

 
Estúdio da Rádio Gaúcha 
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                                                                                                           Foto: Pedro Pavan 

 
Entrevista com o coordenador da Jornada Esportiva, Rafael Cechin 
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO  DO PRÉ-JOGO DA JORANADA DUPLA DO DIA 

21/08/2011 

 

Jogos: Internacional x Famengo & Atlético-GO x Grêmio 
 

Está no ar o futebol da gaúcha.  

Pedro Ernesto Denardin: Gaúchos e brasileiros um abraço de todos nós da equipe gaúcha, 

fanática por todos vocês torcedores. Obrigado, uma vez mais obrigado por esta extraordinária 

sintonia, que você empresta para uma equipe que é fanática por você. A equipe de esportes da 

Rádio Gaúcha.  É uma tarde fria, tempo seco, tem sol é verdade, mas é um frio extraordinário 

em Porto Alegre, um fim de semana gelado, e nós temos jogo quente, não apenas aqui (POA), 

mas como também lá no Serra Dourada em Goiânia.  

Aqui (POA) o Inter recebe o Flamengo, que quer ser líder do campeonato e que tem 

Ronaldinho. O inter vem de vitória e por isso vem motivado, e por isso o estádio será pequeno 

para abrigar toda a torcida do Internacional, aliás muita gente que não tem ingresso, vai ter 

que voltar lamentavelmente voltar para casa, e ficar ouvindo a Gaúcha, sem ter a sensação e a 

possibilidade de ver a partida. 

E lá no Serra Dourada, que segundo o Marco e o Andrézinho, vai receber pequeno público 

por que Atlético Goianiense não tem torcedor, cerca de 1500 torcedores do Grêmio irão 

testemunhar uma tentativa de reabilitação do Grêmio dentro do campeonato brasileiro. Por 

isso meus amigos aqui (POA) é importante e lá também, tudo é importante, e o seu rádio vai 

trepidar com tanta importância em mais esta rodada do campeonato brasileiro. 

Inter e Flamengo no Beira Rio em Porto Alegre, e Grêmio e Atlético Goianiense no Serra 

Dourada lá em Goiás. Saldando você torcedor agradecendo o carinho da sua sintonia, e 

dizendo que a partir de agora para todo o Brasil, está no ar o futebol da Gaúcha.  

São três horas mais quinze minutos, meu garçom abre uma Pepsi por favor. Vamos com os 

destaques do futebol da Gaúcha: Sérgio Boaz e as manchetes do Inter.  

Sérgio Boaz: No segundo jogo de Dorival Junior, Tinga ganha à vaga de Andrézinho, Élton e 

Guinazu, a muralha colorado no meio campo para conter o toque de bola do Flamengo, Índio 

reencontra Ronaldinho. 

Denardin: André Silva e as manchetes do Grêmio. 

André Silva: Em busca de recuperação e tranqüilidade, as vésperas de um Grenal, Celso Roth 

promove alterações na equipe, e o Grêmio tenta deixar aqui no Serra Dourada, o título de até 

o momento de pior ataque do campeonato brasileiro. 

Denardin: Luciano Périco e o ambiental do Beira Rio. 

Luciano Périco: Grande público para um grande jogo, movimentação intensa na chega da 

torcida do Inter aqui no Beira Rio. Não há mais ingresso de arquibancada inferior e superior. 
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Denardin: André Silva e o ambiental no Serra Dourada. 

André Silva: E nesse momento Pedro, não recebe mais do que 250, 300 pessoas, sendo que 

no mínimo metade delas se constitui de torcedores do Grêmio. Previsão ai de um público no 

máximo de 5mil pessoas, e com a presença de 1500 gremistas   

Denardin: E agora Cléber Grabauska e as manchetes do brasileirão. 

Cléber Grabauska: Rodada tem dois clássicos neste domingo. No Morumbi, o São Paulo do 

Adilson contra o Palmeiras do Felipão. No Engenhão, o Vasco da Gama e Fluminense, o 

campeão do Brasil, contra o campeão da Copa do Brasil. No sábado a surpresa foi a derrota 

do líder Corinthians para o Figueirense. 

Denardin: Pepsi pode ser muito bom, pode ser diversão na Redenção, pode ser Pepsi, 

Interruptores Tramontina, mais cores, mais opções, mais modelos, mais design para a sua 

casa. Agora com José Alberto de Andrade, qual é a atração do Inter Zé?  

José Alberto Andrade: A atração do Inter é permanente, é Leandro Damião, artilheiro 

colorado, homem de seleção brasileira, essa semana foi chamado mais uma vez e é a 

esperança de gols, o único da vitória contra o Botafogo foi dele, e a expectativa colorada é 

que repita a dose. Leandro Damião. 

Denardin: Pois é Guerrinha, Leandro Damião é a referência do Inter em Guerra? 

Guerrinha: O Inter precisa ganhar Pedro, todo mundo sabe, ta atrasado na tabela e sonha, 

sonha com justiça ainda de chegar na libertadores. Pra chegar na Libertadores precisa ganhar, 

e quem precisa ganhar, precisa de um homem que bote a bola pra dentro, este home se atende 

pelo nome de Leandro Damião!  

Denardin: André Silva e a Atração do Grêmio 

André Silva: São duas Pedro as atrações do time Grêmio. É a dupla de ataque formado por 

Miralles e Brandão. 

Denardin: Pois é, mudou todo o ataque do Grêmio Nando Gross. 

Nando Gross: É pra ver se funciona, por que o Grêmio vem de uma derrota não muito 

interessante por que não é o fato só de perder, o Grêmio tomou três do Ceará, convenhamos é 

uma demasia. Não tem o Leandro suspenso e ai se falou em André Lima e Brandão, não dá 

NE perderia muito em velocidade e saída de bola. Eu acho que é uma boa tentativa, o André 

Lima há um bom tempo não consegue repetir aquelas atuações, o Brandão tá chegando, 

pedindo espaço e o Miralles é este jogador de velocidade que também a torcida quer muito 

ver, vamos acompanhar ver se o Grêmio consegue dar uma resposta Pedro, por que ficou 

devendo no Ceará. 

Denardin: Oferecimento epocler, passou da conta... (entrou anuncio da imembui, estação que 

transmite a Gaúcha em Santa Maria). Sérgio Boaz e o time do Internacional. 
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Sérgio Boaz: O Internacional vai de Muriel, Nei, Bolívar, Índio, e Zé Mario. Élton, Guinazu, 

Tinga e Dalessandro, Jô e Leandro Damião. O técnico é Dorival Junior, a informação é para 

lojas Quero-Quero. 

Denardin: Aniversário Quer-Quero vem comemorar ofertas incríveis, imperdíveis. Eduardo 

Gabardo e o Time do Flamengo? 

Eduardo Gabardo: Teve um pequeno atraso, mas já está aqui no estádio beira Rio. A 

escalação provável do Técnico Vanderlei Luxemburgo é: Felipe, Léo Moura, Ronaldo 

Angelim, Wellington e Junior Cezar. Wilians, Luis Antônio, Renato e Botinelli. Ronaldinho e 

Deivid. A informação é de Tigre. 

Denardin: Quem usa Tigre (imembui entrou com propaganda). E a arbitragem Zé Alberto? 

José Alberto Andrade: Arbitragem que vem do nordeste, o aspirante a Fifa Francisco Carlos 

do Nascimento de Alagoas será o árbitro da partida. Os auxiliares, seus assistentes são da 

Fifa, Roberto Brates, o que foi a Copa do Mundo, ele que é do Paraná, e ainda Erick Bandeira, 

ele que é de Pernambuco. Árbitros suplentes, o quarto é Marcio Chagas da Silva, e o quinto é 

José Franco Filho. Assessorando tudo, o assistente geral de arbitragem é José Mocelin. A 

informação é da Pepsi, e já tem o Inter oficial aqui!  

Denardin: Então vamos a eles, vamos lá. 

José Alberto Andrade: Vou ver quem joga aqui. Muriel camisa número um, Nei 4, Bolívar 2, 

Índio 3, e Zé Mario 6. Élton 8, Guinazu 5, Tinga 7 e Dalessandro 10 , Jô 11 e Leandro 

Damião 9. Banco colorado tem Agenor, Rodrigo Moledo, Glaydson, João Paulo, Gilberto, 

Andrézinho e Delatorre. Novidade ai o Agenor , talvez fazendo um revezamento ai quem sabe 

com o Renan na suplência do gol. Informação repetindo é Pepsi. 

Denardin: Pepsi... (imembui). Guerrinha e o jogo, a possibilidade do Inter, a dificuldade que 

vai enfrentar pelo grande adversário, o que vai rolar ai Guerrinha? 

Guerrinha: Pedro, assim como na vida tem uma hora que a gente enfrenta uma encruzilhada, 

e chegou à encruzilhada do Internacional, antes do final do primeiro turno. O internacional, eu 

já falei lá no início, está atrasado na tabela por conta de alguns tropeços que não estavam no 

cardápio, mas agora tem que esquecer aquilo que passou. Chegou o Dorival, tem jogadores 

que estão voltando, inclusive da seleção pro restante do campeonato, como é o caso do Oscar 

que ontem roubou a cena.  

Enfim, o Inter começa hoje a mostrar se é candidato a chegar no g4. Por que muita gente deve 

ta pensando, mas por que o Inter não pode chegar no título? Por que perdeu muito tempo, 

perdeu muitos pontos que não poderia perder, e isto vai fazer uma falta tremenda lá na frente. 

Agora optou certo, enfrentar o Flamengo que é adversário direto sim, com todos os titulares. 

Se o Internacional passar hoje pelo Flamengo como eu acho que tem todas as chances de 

passar, ele de novo encosta no g4, e ai vai para o Grenal e dependendo do que aconteça no 
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Grenal, entra no segundo turno revigorado. Então a encruzilhada do Inter é hoje, agora aqui 

no Beira Rio, contra o Flamengo do Ronaldinho. Não da pra marcar touca Pedro Ernesto. 

Denardin: É, e o Guerrinha falou para tintas... (imembui) 

José Alberdo Andrade pede a palavra para fazer uma correção: Pedro quero fazer uma 

correção, não é minha, mas no caso que ta escrito aqui na folha do Inter. O goleiro reserva é o 

Renan, não há nenhum rodízio, o Agenor até jogou ontem pelo sub-23, mas o Renas ta se 

fardando ali. Houve um erro na digitação do nome do goleiro reserva. É o Renan que vem pro 

jogo. Informando Pepsi. 

Denardin: Ok, então vamos lá com Luciano Périco, e olha Lucianinho podemos dizer que nós 

temos metade do metade do estádio lotado pelo torcedor, e vai encher ainda mais por que 

faltam 40 minutos ainda Lucianinho (aconteceram problemas técnicos e ele não conseguiu 

falar). Ai daqui a pouco vem o Luciano Périco então, por que agora o Cléber traz as 

informações do Inter no brasileirão. 

Cléber Grabauska: O Internacional está na sétima colocação com 26 pontos, vencendo vai à 

29 e pode até não mudar a sua posição, pode permanecer em sétimo lugar, caso o Palmeiras 

vença o seu jogo de hoje no clássico contra o São Paulo. O Internacional vai continuar com a 

mesma diferença em relação ao quinto colocado, que é o Botafogo, que ontem fez 3x1 sobre o 

Atlético-MG, e foi a 31 pontos. Então o Internacional vencendo pode permanecer as dois 

pontos da zona da Libertadores. O importante é que o Internacional vencendo o Flamengo, e 

aproveitando o tropeço de ontem do Corinthians vai reduzir também a diferença que tem 

também em relação ao líder. No momento a diferença é de 11 pontos, e o Internacional com 

uma vitória pode reduzir essa diferença para oito pontos. 

Luciano Périco: Pedro, perdão meu patrão, eu sei que tu me chamou, mas eu tava vendo uma 

questão aqui importante. É o seguinte, tem muito torcedor do Inter que ta comprando ingresso 

de cambistas...  

Denardin: Tava olhando para as gurias,e  não prestou atenção em mim NE. 

Luciano Périco: A mas é né, as gurias são melhores que tu né. 

Denardin: Se tava olhando para as gurias ta desculpado. 

Luciano Périco: Seguinte, tem muita gente comprando ingresso do portão três, que é da 

torcida do Flamengo, mas são ingressos de cortesia, venda proibida, e o torcedor do Inter que 

compra este ingresso, não vai ter possibilidade de entrar no estádio no lado da torcida do 

Flamengo. Então tem que ter cuidado, tem cambista vendendo ingresso que não vai dar para 

entrar no estádio, e a administração do Inter vai até tentar ver o caso, de repente reunir estes 

torcedores, tendo espaço em outra localização, pra fazer a disposição dentro do estádio.  

Movimento é intenso do lado de fora do estádio, lembrando que não tem ingresso de 

arquibancada inferior e nem de superior. O que o Inter talvez vá fazer, falta ter uma 
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confirmação por parte da diretoria é ver a quantidade de sócios que pode entrar direto, e que 

não vierem ao jogo, se tiver espaço, colocar uma carga extra de ingressos. O Inter está 

analisando está possibilidade, a expectativa é de um público de 35mil a 40mil colorados no 

jogo de hoje, e olha Pedro o movimento de hoje é de final de campeonato,não para de chegar 

público, vai ter bola rolando e gente chegando aqui no Beira Rio. Botas sete léguas. 

Marco Pereira: Muito bem, a Unimed Porto Alegre... (imembui). Voltamos ao estádio Serra 

Dourada em Goiânia para conferir Grêmio e Atlético Goianiense. Linha de interruptores 

Tramontina.. (imembui). André Silva, time do Grêmio que entra em campo pra buscar a 

recuperação no brasileiro. 

André Silva: E não há novidades em relação ao que se vinha trabalhando, realmente desde 

ontem a informação de Miralles e Brandão, está confirmado o time. Victor 1, Gabriel 2, 

Vilson 14, Rafael Marques 4 e Bruno Colaço 23. Gilberto Silva 3, Adilson 8, Fábio 

Rockemback 5, Douglas 10, Miralles 18 e Brandão 9. No banco Celso Roth terá Marcelo 

Grohe 12, Saimon 26, Lucio 11, Wiloian Magrão 27, Marquinhos 19, Escudero 24 e André 

Lima 99. Time informação do Grêmio para as loterias Caixa. 

Marco Pereira: Loterias Caixa você pode ganhar... (imembui). E o Atlético Goianiense 

André Silva? 

André Silva: Esse foi divulgado agora. O dragão que vem cuspindo fogos nas últimas 

rodadas, chamuscou o peixe e no engenhão acabou com a invencibilidade do Flamengo. 

Marco Pereira: O Paulo Paixão falou que vai mandar São Jorge pra cima do dragão hoje. 

André Silva: E o dragão só tem um alteração em relação ao time que vinha sendo 

previamente divulgado. Não joga Agenor, e Hernandes está no meio. Márcio é o goleiro, 

Adriano 2, Gilson 3, Anderson 4, Thiago Féltri 6, Hernandes 7, Pituca 8, Bida 5, Thiaguinho 

10, Juninho 11, Anselmo 9. Hélio dos Anjos terá no banco Roberto 12, Rafael Cruz 13, 

Leonardo 14, Agenor 15, Adriano Pimenta 16 Uélton 17 e Diogo Campos 18. Time banco do 

Atlético, informando epocler. 

Marco Pereira: Faça como Lima, exija lâmpadas FLC... (imembui). Grêmio e Atlético-GO 

às quatro horas da tarde. E a arbitragem André? 

André Silva: O árbitro é Fifa, vem do Paraná, é Heber Roberto Lopes, os assistentes também 

do Paraná. Bruno Bosquilha é o número 1, José Hamilton Pantarolo é o númeor 2, o quarto 

arbitro é Elmo Alves Rezende da Cunha. A informação da arbitragem é das lâmpadas FLC. 

Marco Pereira: Muito bem,Nando Gross o Grêmio vem de derrota, tomou 3x0 para o Ceará, 

o seu adversário vem de uma goleada diante do Flamengo no Engenhão, e o que você espera 

do Grêmio contra o Atlético Goianiense, Grêmio modificado para pegar o dragão aqui no 

Serra Dourada. 
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Nando Gross: Olha Marco, é muito difícil a gente ter uma idéia do que o Grêmio pode fazer, 

por que o Celso Roth ta indo pro quarto jogo, o Grêmio tem sido um time que muda a cada 

jogo, muda tanto idéia tática como concepção de futebol, na meida que ta com o seu terceiro 

técnico na temporada, o que a gente sabe que dificulta muito. O Celso Roth está tentando 

implantar, as coisas vinham bem, tinha lá um empate na estréia fora de casa contra o 

Palmeiras de Felipão, teve a vitória em cima do Fluminense. A derrota contra o Ceará de 3x0, 

deixou todos assustados, ai aquela idéia que se tinha de que o Grêmio poderia dar uma grande 

reagida, e quem sabe buscar vaga em libertadores, coisa assim, não, a pauta agora voltou a ser 

lutar contra o rebaixamento.  

É difícil hoje de novo, uma nova mudança tática, vamos ver como é que o Grêmio vai se 

dispor, eu imagino que é uma idéia de um losango no meio, com Gilberto centralizado, 

Adilson e Rockemback pelos lados. O Douglas muito isolado, é verdade que vai ter Miralles e 

Brandão, esse na expectativa por que o André não vem jogando bem, o Brandão ta ai, ta em 

forma, então a mudança se empunha. O Miralles na ausência do Leandro, é um jogador 

também de velocidade, é um jogador que ta acostumado a fazer gols, experiente pode dar uma 

boa contribuição. 

Agora vai depender muito da postura do Grêmio, não pode enfrentar o Atlético Goianiense se 

posicionando como se fosse um time pequeno, como se tivesse que ficar todo lá atrás, fazer 

uma retranca no Serra Dourada. O Grêmio vai ter é claro como é da sua característica buscar 

anular o adversário no seu setor defensivo, mas também agredindo com posse de bola, tentar 

fazer o gol, por que o Grêmio não está em situação de administrar resultado ou de ter alguma 

ambição. O Grêmio precisa ir pra cima, e pelo menos tentar somar pontos hoje. Eu diria que 

até um empate hoje não seria um mau resultado, mas é claro contra Atlético é sempre 

importante que um time do tamanho do Grêmio busque uma vitória.    

Marco Pereira: Falou o Nando, tintas Renner de mais vida... (O repórter Luciano Périco 

chamou) 

Luciano Périco: Marco 30 segundos. Jorge Mello da administração do Inter. O inter vai 

disponibilizar mais ingressos agora Jorge?  

Jorge Mello(Inter): O Inter vai disponibilizar na arquibancada inferior mais 500 ingressos, 

na bilheteria G e na bilheteria C. Isso ai nós vamos monitorar, por que 500 eu acho que nós 

temos condições ainda de faze-lo. 

Luciano Périco: Tem muito sócio que tem a carteirinha vermelha e tem acesso garantido e o 

inter não pode botar pra vender se o cara chega pra dar overbook. 

Jorge Mello(Inter): Pra não dar overbook, nós estimamos que 25mil sócios de carteira 

vermelha viriam ao estádio, mas eu acho que este número não vai se concretizar, então por 

questões de segurança nós vamos liberar 500 agora. 

Luciano Périco: Então bilheterias C e G. Obrigado Jorge Mello. Marco, essa é a informação 

por aqui. Botas Sete Léguas.  
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Marco Pereira: Olha André, desse jeito eu acho que a galera do Grêmio vai ficar maior que a 

do Atlético aqui no Serra Dourada. 

André Silva: neste momento tem cerca de 500 torcedores aqui no Serra Dourada, desses no 

mínimo 200 são gremistas,praticamente o estádio ta dividido meio a meio. Neste momento 

está no gramado, uma criança com problemas de locomoção, jogando a bola no gol. 

Informando Bota Sete Léguas.  

Marco Pereira: é emocionante mesmo André. Cléber Grabauska, e a situação d Grêmio. 

Cléber Grabuska: O Grêmio vencendo, ele que é 15º com 18 pontos, ultrapassa 

necessariamente o Atlético-GO que está logo acima com 19 pontos. O Grêmio pode ainda 

ganhar mais uma posição ainda, que é a do Bahia, que tem 20 pontos e vai jogar em casa 

contra o Santos. Então o Grêmio pode fechar a rodada de hoje na 13ª colocação, porém 

precisa também se preocupar com dois times que estão abaixo na tabela: o Atlético 

Paranaense, que tem 16 pontos, e joga contra a equipe do América-MG Em Curitiba, que 

vencendo vai 19 pontos. O outro time que pode superar o Grêmio é o Santos, 16º colocado 

que enfrenta o Bahia fora de casa. Derrota do Grêmio e vitória do Santos e do Atlético-PR 

colocam o time gaúcho na zona de rebaixamento. É fundamental vencer no Serra Dourada, 

para continuar fora da zona de rebaixamento. 

Pedro Eernesto Denardin: Neste momento ele entrevista um deputado, comentando sobre o 

jogo do Internacional, e ações para pessoas com deficiência. 

Gabardo: Divulga a escalação oficial do Flamengo. 

: Estou aqui o com o vice de futebol do Internacional, Luiz Anápio Gomes. Esse jogo contra o 

Flamengo, pode ser um símbolo de afirmação do time? 

Luiz Anápio Gomes: é um jogo emblemático, o Flamengo é um grande adversário, esta 

disputando a liderança do brasileirão. Essa vitória eu creio que nos alavanca para disputar o 

título...  

Pedro Ernesto: Comerciais da imembui atrapalham a divulgação. 

Luciano Périco: Pedro, Pra onde eu aqui fora do Beira Rio, tem fila para entrar. Ta confiante 

no inter, é jogo para realmente o colorado chegar na ponta de cima da tabela? 

Torcedor: Olha eu acho que é jogo pro colorado mostrar a que veio, teve vários jogos que 

jogou com 10 desfalques até e conseguiu manter uma boa média. Então eu acho que esse jogo 

hoje, pode ser definitivo pra mostrar ao colorado, a que veio neste brasileiro... 

Luciano Périco. Como eu disse, fila pra todo lado, mas tem espaço ai dentro. A direção do 

Inter disponibilizou mais 500 ingressos. Tem muita gente pra entrar aqui fora, deve ser um 

público de 35, 40 mil pessoas. 
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Pedro Ernesto: Comercial... 

(...) Pedro Ernesto: Clebé Grabauska, ontem a rodada já teve o desastre Corintiano.  

Cléber Grabauska: O Corinthians foi batido dentro do Pacaembu, pelo Figueirense pelo 

placar de 2x0. Com o resultado o Corinthians segue na liderança, se o Flamengo vencer 

encosta. Ontem o Botafogo derrotou o Atlético MG, por 3x1. Em Uberlandia, com gol de 

Motillo o  Cruzeiro derrotou o Ceará pelo placar de 1x0. 

Pedro Ernesto: Comercial... Qual é o grupo privilegiado da competição Cléber. 

Cléber Grabauska: Liderança do Corinthians, 37 pontos, 11 vitórias. Em segudo Flamengo, 

34 pontos e 9 vitórias. Em terceiro São Paulo 33, e em quarto Vasco da Gama também com 

33, quinto colocado é o Botafogo com 31 pontos. 

Pedro Ernesto. Cléber, fale da zona do rebaixamento. 

Cléber Grabauska: O santos puxa a zona do rebaixamento com 15 pontos, é o 17º, depois 

Atlético com 15, Avai com 13 e o América MG é o lanterna com 12. O primeiro time fora da 

zona é o Atlético PR com 16 pontos. 

Pedro Ernesto: Como é que estão Grêmio e Inter. 

Cléber Grabauska: Grêmio é 15º com 18 pontos e o Internacional é o 7º com 26. 

Pedro Ernesto: Comercial. 

Sérgio Boaz: entrevista a criançada na beira do campo aguardando os jogadores. 

André Silva: Em função do Grenal na próxima semana, o Grêmio está de olho nos cartões 

amarelos. Dois titulares estão pendurados. Eles são o Vilson e o Adilson, e no banco o Lucio 

e André Lima (...) Para o Grenal deve ser uma zaga nova,com Mario Fernandes e Edcarlos, 

que já está liberado para jogar, e a tendência é que Julio Cezar assuma a lateral esquerda no 

Grenal. 

Sérgio Boaz: No Inter os pendurados são: Nei, Zé Mario, Tinga e Leandro Damião. 

Pedro Ernesto: comercial... 
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Guerrinha: Desses quatro que estão pendurados no Internacional, dois preocupam muito. O 

Nei se tiver o Ilsinho pronto não preocupa tanto, mas um que não pode se meter em confusão, 

fazer falta, é Leandro Damião. Ai meu amigo se não jogar, a chapa esquenta.  

Sérgio Boaz: O Guinazu também ta pendurado Guerrinha. 

Guerrinha: é bom que não leve cartão também. 

Luciano Périco: Pedro, como é que ta dentro do estádio pra gente orientar o torcedor. 

Pedro Ernesto: Na arquibancada Superior cabe 3 mil pessoas, e na inferior mais 10 mil 

pessoas. Tem muito espaço. 

Luciano Périco: Aqui do lado de fora o movimento ta intenso, as filas não diminuem com o 

passar do tempo, os torcedores tem dificuldade com a demora da revista da brigada, que é 

lenta. Os torcedores estão preocupados com a falta de espaço dentro do estádio. 

Pedro Ernesto: O torcedor pode ficar tranqüilo porque cabe muita gente ainda no estádio. Eu 

calculo mais de 10 mil pessoas pode acessar o Beira Rio. Comercial... 

Marco Antônio: Pedro o movimento do torcedor gremista aqui no Serra Dourado é muito 

grande.  

André Silva: Neste momento nós temos duas mil pessoas no estádio, e eu calculo uns 1300 

torcedores do Atlético, e os demais torcedores do Grêmio.  

Pedro Ernesto: Pra comparar, tem dois mil torcedores do Flamengo aqui em Porto Alegre. 

.... 

Pedro Ernesto: Comercial. 

Cléber Grabauska: Intervalo no Centenário, Caxias e Brasil de Pelotas empatam em 0x0. O 

resultado é ruim para as duas equipes. O outro jogo da chave é entre Santo André x Joinvile, e 

a Chapecoense folga nessa rodada. Na série D teve ontem empate do Cruzeiro PA e Juventude 

em 2x2, resultado ruim para as duas equipes, e a derrota do Cerâmica para o Cene MS pelo 

placar de 2x0. 

Luciano Périco: Quero informar que os 500 ingressos colocados agora pouco a venda, já 

acabaram, não tem mais nada. Momentaneamente o Inter segura, porque tem que aguardar a 
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entrada de sócios, que podem entrar direto. Não tem mais ingresso a venda, e não tem 

previsão de liberar mais ingressos.   

Pedro Ernesto: Comercial. 

Marco Antônio: Aqui a arbitragem em campo com Héber Roberto Lopes. 

Pedro Ernesto: Comercial... Cléber Grabauska e os destaques do futebol internacional. 

Cléber Grabauska: Começando pelo Independiente, adversário do Internacional na Recopa, 

jogando pelo argentino, bateu ontem o Estudiantes por 1x0. No campeonato inglês neste 

domingo, vitória do Machester City sobre o Totenham por 3x2. 

Pedro Ernesto: Comercial... 

André Silva: Abriu a porta do vestiário do Grêmio. Dá pra escutar muito barulho, dentro de 

instantes o time pisa no gramado. 

Pedro Ernesto: Comercial... Luciano Périco e movimento ai fora. 

Luciano Périco: Uma multidão chegando no Beira Rio, vale a informação de que não tem 

mais ingressos a venda. Torcedor na fila pra entrar no estádio. 

Torcedor: é 2x0, da lhe Inter (palavrões). 

Luciano Périco: Nossa, vou trazer Pimenta da próxima vez pra passar na língua destes 

desbocados. E ai, o que tu espera do jogo? 

Torcedor: O Inter vai acabar com o Flamengo. 

Luciano Périco: Hoje o jogo ta com cara de decisão mesmo. 

Torcedor: Vamos atropelar o Flamengo Lucianinho, vamos mostrar a cara do inter. 

Luciano Pércio: Muita gente pra entrar ainda, a fila continua grande. 

André Silva: Ai vem o Grêmio. (A gravação foi cortada neste trecho).  

Marco Antonio: O Grêmio vem ai, camisa preta, meia preta e calções brancos. O time em 

campo no Serra Dourada. 

Gabardo: O Flamengo já está vindo. 
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Sérgio Boaz: O Inter nem sinal. 

Pedro Ernesto: Comercial... 

André Silva: Os jogadores do Grêmio fazem a saudação para torcida, a torcida faz bastante 

barulho (...) temos cerca de 1000 torcedores gremistas aqui.  

Pedro Ernesto: Comercial...  

Eduardo Gabardo: De branco, calções pretos e meias brancas, o Flamengo entra aqui no 

Beira Rio. 

Pedro Ernesto: As vaias da torcida colorada aqui no Beira Rio. A escalação do Flamengo 

Gabardo. 

Eduardo Gabardo: Escalação do Flamengo... 

Pedro Ernesto: Comercial... 

André Silva: Entrevista com o técnico do Grêmio, Celso Roth. 

Gabardo: Entrevista com Vanderlei Luxemburgo, técnico do Flamengo. 

Sérgio Boaz: Os jogadores do Inter já estão no visual, daqui a pouco entram em campo. To 

aqui esperando o técnico do Internacional. Entrevista com Dorival Junior, técnico do Inter. 

Pedro Ernesto: Comercial... Como está ai no Serra Dourada Marco? 

Marco Antônio: O Grêmio vai ficar a direita das cabines de rádio, mais de 1000 torcedores 

do Grêmio aqui no estádio. A bola rola em seguida para Grêmio e Atlético Goianiense. 

Pedro Ernesto: Comercial... Arquibancada superior ainda cabe qutro mil pessoas Lucianinho.  

Luciano Périco: Muita fila ainda Pedro, fica a questão em todo grande jogo, o sócio da 

carteira vermelha, pode entrar sem pagar ingresso. Vai ficar espaços, porque este torcedor que 

não vem ao estádio, não avisa a administração.  

Pedro Ernesto: Comercial...  

Marco Antônio: Apita o árbitro, começa o jogo Grêmio x Atlético GO. 
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Após a frase do Marco Antônio, começa o jogo do Grêmio, e as informações pré-jogo da 

partida no Beira-Rio são curtinhas até o início do jogo. 

 

 

 

 


