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RESUMO 

 

A pesquisa objetiva analisar a narração de futebol realizada pelo locutor esportivo Marco 

Antônio Pereira, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS). Queremos descobrir quais são as 

estratégias utilizadas pelo narrador para atrair a atenção dos ouvintes, bem como descrever a 

linguagem empregada e apontar os jargões e as expressões usados pelo locutor. São 

analisados dois jogos, um do Campeonato Gaúcho de 2016 e outro do Campeonato Brasileiro 

feitos pelo narrador. O conteúdo da narração das duas partidas foi analisado e comparado. 

Também foi elaborado um quadro comparativo da narração das partidas, com ênfase na 

linguagem denotativa e conotativa usadas por Pereira. O referencial teórico do trabalho tem, 

como base, Ferraretto, Schinner, Capinussú, Barbeiro e Rangel, entre outros autores. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho tem como tema a relação entre rádio e futebol, norteada pelo 

seguinte problema: Quais são as estratégias utilizadas pelo narrador de futebol Marco Antônio 

Pereira da Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS), para atrair a atenção dos ouvintes?  O 

objetivo geral da pesquisa é analisar a narração de futebol realizada pelo locutor esportivo. Os 

objetivos específicos passam por descrever a linguagem empregada pelo narrador, apontar os 

jargões e as expressões usados, analisar e comparar o conteúdo das narrações.  

Para auxiliar no desenvolvimento deste trabalho, tomamos por referência o Trabalho 

Final de Graduação (TFG) do jornalista Gilson Pinto Alves, egresso do curso de Jornalismo 

da Unifra, que analisou as estratégias usadas pelos narradores Pedro Ernesto Denardin e 

Haroldo de Souza. Nossa pesquisa está focada em outro narrador – Marco Antônio Pereira -, 

com percursos e resultados diferentes. 

O tema se torna relevante na medida em que se considera a importância do futebol e 

do rádio na cultura e no dia-a-dia do povo brasileiro. Pois, é pelo rádio que, nos estádios de 

futebol, os torcedores acompanham todos os lances das partidas, e também as entrevistas pré e 

pós-jogo com ainda mais informações sobre o que norteia aquela partida, especialmente se for 

um clássico, onde se acentua a rivalidade, que vai além de uma vitória e dos três pontos 

somados. 

Associar o veículo rádio ao esporte futebol é algo relevante quando se pensa em cada 

um deles. O rádio, através dos chamados programas pré-jornada, traz informações extras, 

horas antes do início das partidas, diferentemente da cobertura feita pelos canais de televisão 

que, em muitos casos, se limitam à transmissão da partida e de alguns fatos fora do gramado 

que estejam acontecendo juntamente com o desenrolar do jogo. O mesmo ocorre após as 

partidas, quando as emissoras de rádio fazem entrevistas, comentam e projetam o futuro das 

equipes de futebol. 
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2 RÁDIO E FUTEBOL, UMA SINTONIA PERFEITA 

  

Para se explicar a como se dá a sintonia perfeita entre rádio e futebol, é preciso falar 

um pouco sobre história. A história não só do veículo rádio em si, mas de toda a comunicação 

e como a mesma evoluiu junto com o rádio, que desde os primórdios era um objeto essencial 

nas casas de família, pois através dele vinha a informação e o entretenimento.  O futebol está 

diretamente associado ao rádio, pois é impossível imaginar um sem o outro. Muito se falava 

do desaparecimento do rádio com a ascensão dos aparelhos de TV, o que não se confirmou, 

pois especialmente no caso do futebol, as emissoras de televisão se restringem a transmitir o 

que se passa durante a partida, enquanto o rádio com seus programas pré-jornada, traz 

informações extracampo que influenciam direta ou indiretamente no resultado do jogo. Esse 

tipo de programa é o diferencial para aqueles torcedores mais fanáticos que além de apreciar a 

narração mais detalhada no rádio, já ficam “ligados” desde manhã cedo para saber se o camisa 

10 do time vai jogar, quem se machucou, qual o segredo do técnico para a partida, por 

exemplo. 

  

 

Segundo Schinner (2004,apud Rodrigues p.36  ), “o rádio tem uma penetração muito 

mais profunda no espírito de quem ouve. Ele cria uma relação de coração com aquilo que o 

cidadão ouve”. E, para prender a atenção do ouvinte e não cansá-lo, o rádio deve se valer de 

alguns elementos, como a própria voz humana, a música, os efeitos sonoros e o silêncio.  O 

discurso do narrador tem a missão de, ao utilizar esses recursos, fidelizar e prender a atenção 

do ouvinte. 

 

Ferraretto (2001) afirma que cada um destes elementos contribui, com características 

próprias, para o todo da mensagem. Os três últimos – música, efeitos sonoros e silêncio - 

trabalham em grande parte o inconsciente do ouvinte, enquanto o discurso oral visa ao 

consciente. 

  

O rádio tem a capacidade de mexer com a emoção e os sentimentos dos ouvintes, pois 

a paixão pelo clube do coração move os torcedores. No livro Manual do Jornalismo 

Esportivo, conforme Barbeiro e Rangel (2007), a informação e o entretenimento andam 

sempre juntos, pois eles trazem a emoção, que é a alma do esporte, e que fica estampada nas 
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alegrias das vitórias e na decepção das derrotas, e que em nenhuma outra área do jornalismo é 

possível ver tamanha proximidade entre ambos. Por isso, o papel do narrador é tão 

importante. 

 No Rio Grande do Sul, a implantação do futebol nas emissoras de rádio foi em 19 de 

Novembro de 1931. Nesse dia o Grêmio vencia o selecionado do Paraná pelo placar de 3x1, e 

essa partida foi a primeira transmissão radiofônica em solo gaúcho. Não se pode negar a forte 

ligação entre rádio e futebol, pois desde que o primeiro se consolidou enquanto meio de 

comunicação, ambos ganharam popularidade juntos. 

 Segundo Guerra (2002, p.15 e 16)        

“O rádio se expandia em todo o país e seu futuro grande “parceiro”, o futebol, 

também ia ganhando espaço junto à população. Já em 1930 começava o “namoro” 

do rádio com o futebol. Primeiro com informações curtas sobre os resultados das 

partidas.” 

 Ainda segundo Guerra (2002),  

“O rádio soube encarar o surgimento da televisão sem se intimidar. Utilizou-se dos 

seus próprios recursos para garantir o seu espaço, sem perder força para os efeitos 

das imagens trazidas por Assis Chateaubriand, e muito menos para o pay-per-view, 

trazido pela TV à cabo, a pouco mais de uma década. O envolvimento de rádio e 

futebol não é uma exclusividade dos adultos. Nos jogos de botão é comum os 

meninos simularem a narração da partida como se fosse uma transmissão de rádio, 

assim como ocorre nas partidas pelos videogames. As peladas de rua, são um 

exemplo, onde muitas vezes a jogada era deixada de lado para se imitar o narrador 

de rádio. O que reforça ainda mais esse casamento entre eles. No rádio, o ouvinte se 

sente mais próximo do que ocorre na partida, sente-se como parte atuante desse 

espetáculo, dado que a sua imaginação será estimulada pelo narrador.” 

 As coberturas esportivas, especialmente as radiofônicas, são norteadas por outras áreas 

do rádio jornalismo, além das notícias em si, há o lazer, por exemplo, que é diferente do 

entretenimento, e para isso alguns limites devem ser estabelecidos, afim de que não se 

confundam. O esporte é confundido com lazer pelos ouvintes, pois para eles ouvir as 

narrações de futebol é o seu divertimento. No senso comum há uma expressão utilizada para 

simbolizar o futebol como paixão nacional: “Somos X milhões de técnicos”, o que é um 

exagero daqueles (jornalistas) que levam o fato esportivo para o viés do “achismo”, da 

opinião e da paixão, relegando a informação, que deveria ser a prioridade, a segundo plano. 

Isso não se aplica ao simples torcedor, pois o mesmo não tem nenhum tipo de dever com a 

imparcialidade, diferentemente do jornalista que pode ter o seu trabalho prejudicado, como 

cita Ruy Carlos Ostermann, respeitado profissional do jornalismo esportivo brasileiro: 
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[...] o jornalista esportivo pode torcer pelo clube de seu coração, mas se em 

algum momento isso transparecer no seu trabalho jornalístico, este trabalho 

estará prejudicado. [...] O homem do rádio esportivo deve se emocionar e 

passar esta emoção para seu público, mas sabendo distinguir a paixão da 

emoção (I Seminário Internacional de Radio jornalismo, 1996, p.15). 

 

 A emoção, a qual Ostermann se refere, está na busca da empatia com o público por 

parte do narrador. Como já citado anteriormente, o narrador precisa criar uma imagem na 

mente do seu ouvinte, transportando-o para o estádio. Durante uma transmissão de futebol, 

não só de uma partida em si, mas de todo um campeonato, é natural que a emissora penda 

para um time, dependendo do caso, na cidade ou no país em que o campeonato e a emissora 

de rádio estão sediados. 

 Um mesmo jogo de futebol recebe enfoques diferentes das emissoras de rádio, 

especialmente se forem uma equipe carioca e a outra gaúcha, por exemplo. Cada uma das 

emissoras irá destacar os fatos positivos dos times do seu estado, como por exemplo, exaltar a 

vitória ou explicar a derrota. Elas que inclusive condicionam o tom da irradiação do narrador. 

Enquanto a primeira pede mais euforia, a segunda apela mais para o bom senso por parte de 

quem narra, mesmo que a derrota do time provoque indignação naqueles que atuam como 

porta-vozes dos ouvintes.  

 O esporte constituiu-se um objeto tão importante dentro das emissoras de rádio, com o 

passar do tempo, diversas rádios criaram uma área própria para ele, chamada Departamento 

de Esporte, com predominância do futebol. Mas em menor proporção, outras modalidades 

recebem alguma atenção, como por exemplo, o automobilismo, boxe, basquete, judô e vôlei. 

Do final do século passado até os dias atuais, as modalidades praticadas nos Jogos Olímpicos 

também ganharam destaque quando havia chance de um atleta brasileiro ganhar medalha. 
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 3 A NARRAÇÃO RADIOFÔNICA NO FUTEBOL  

Narrar é mais do que apenas relatar, descrever ou transmitir um fato. O narrador 

interage com o ouvinte (torcedor) e, dada a proporção que a sua figura pode tomar, o narrador 

vira ídolo ou é odiado pelo torcedor. No futebol narrar é o mesmo que comunicar, porém, com 

a diferença de o narrador se transforma em um animador. Quanto a isso, Schinner ressalta: 

“A narração é apenas uma das mais importantes no que diz respeito a 

jornalismo esportivo. Cada narrador tem o seu estilo, e narrar exige muitas técnicas 

que vão além de uma bela voz. O planejamento depende, em geral, do padrão 

estipulado pelo meio, pela emissora e pelas próprias características de locução do 

narrador.” (SCHINNER, 2004, p. 181). 

  

 Conforme Schinner (2004) a diferença entre eles se dá pelo discurso utilizado. O 

narrador usa um discurso genérico, informando o fato concreto, como por exemplo: "O Brasil 

é campeão do mundo!", enquanto o comunicador possui um discurso específico para se 

aproximar do ouvinte: "Comemore, torcedor brasileiro, o título é seu!!!". Ainda segundo o 

autor, a narração radiofônica voltada ao futebol, tem por princípio ser descritiva e detalhista, 

buscando com que o ouvinte “veja” o jogo, as jogadas, a posição do time, o uniforme, etc... 

 O sucesso do narrador e da sua capacidade de narrar dependem de um fator muito 

importante vai além da boa voz, e da boa dicção. O narrador precisa conhecer o esporte e os 

jogadores, pois isso vai garantir credibilidade para o seu trabalho e vai passar segurança para 

os ouvintes. Hoje em dia não se pode tentar enganar o ouvinte. 

 Segundo Barbeiro e Rangel (2006), o tipo de transmissão esportiva que se consagrou 

no Brasil, chamava-se irradiação do futebol. O locutor fica numa cabine no estádio, 

acompanhado pelo comentarista, além de um plantão esportivo para trazer informações de 

outras partidas, e um repórter atrás das metas dentro do estádio. 

 Os autores também comentam sobre a linguagem durante a transmissão: “...dos anos 

1980 ao começo dos anos 1990, a precisão ganhou espaço e tornou o esporte quase frio. O 

compromisso com a verdade jornalística contribui para que a linguagem se torne mais 

descritiva. O ideal é que se tenha um equilíbrio dessas duas vertentes: emoção e descrição dos 

fatos. O esporte não vive sem emoção.” (BARBEIRO, RANGEL, 2006, p. 55). 
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O narrador tem um papel de suma importância durante a transmissão esportiva. Ele 

cria a imagem do jogo na mente do ouvinte através do seu discurso, transpassa a emoção da 

uma partida de futebol, sem perder o profissionalismo na descrição dos fatos, e sem 

comprometer a qualidade e a credibilidade do seu trabalho, da sua imagem, e da imagem do 

veículo que representa. 

A transmissão, lance a lance, de uma partida se constitui no momento mais importante 

da cobertura esportiva em uma emissora de rádio. O planejamento e o improviso se mesclam 

e tudo o que pode ser previsto com antecedência deve ser providenciado. A descrição dos 

fatos cabe ao narrador, que tem o seu trabalho complementado com as intervenções dos 

repórteres, dos comentaristas e também do plantão, como já mencionado antes, e todo esse 

conjunto é chamado de jornada esportiva. 

A fim de se justificar o apelido de “País do futebol”, obviamente que predominam nas 

emissoras de rádio as transmissões de partidas de futebol.  O modo de cobertura de uma 

partida de futebol se divide em quatro fases: a abertura, a partida em si, o intervalo e o 

encerramento.  

Na abertura, tudo se inicia quando o narrador anuncia o local da partida, os times, a 

rodada ou a fase da competição, saúda os ouvintes que estão em casa e que por ventura podem 

estar no estádio também. 

 Em seguida, há a citação dos patrocinadores da emissora e voltando para o comando 

do narrador, ele chama os repórteres com as informações mais atuais que são complementadas 

pelas informações de arquivo do plantão. O comentarista entra logo em seguida, trazendo toda 

a sua analise dos times, dos treinos pré-jogo, dos resultados anteriores e faz uma prospecção 

do que pode ocorrer durante a partida, situando ainda mais o ouvinte. Mesmo que a 

transmissão esteja pautada pelos critérios noticiosos, o seu tom é de uma conversa informal, 

com a intuito de se aproximar do ouvinte. Antes do início da partida, a transmissão gira em 

torno da reportagem, e com o inicio da partida, as atenções se voltam para o narrador. 

Com a bola em jogo, o narrador apela para a sensorialidade* dos seus ouvintes com a 

descrição lance a lance de tudo o que está ocorrendo no estádio.  

_____________________________________________________________________

*Sensorialidade é uma palavra derivada de sensorial. Sensorial: adj. Relativo a sensações-

http://www.dicio.com.br/sensorialidade/. 
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Comparando-se a uma transmissão televisiva, o narrador faz um panorama do estádio 

e do gramado, porém, o foco se dá nos setores onde a bola está sendo disputada, 

concomitantemente haverá um close do lance detalhado pelo repórter aos ouvintes junto com 

a intervenção do comentarista. 

Toda essa engrenagem gira em torno da necessidade de criar uma visão da partida 

dentro da imaginação do ouvinte como explica Mário Campos (In: Neme, Pedro et al., 1956, 

p. 70): 

O ouvinte deve saber, instantaneamente, onde está a bola, quem está com 

ela, o que o jogador está fazendo com ela, quem está tentando tirá-la, em que 

direção o jogo tende, de que maneira o jogador se defende e em que ponto do 

campo tudo se processa. Isso é tremendamente complexo e requer uma 

capacidade realmente extraordinária de narração. Ao mesmo tempo, a 

própria voz deve indicar a situação, o perigo, o peso do que ocorre. 

 

 A informação da duração da partida e o placar constituem-se em outro aspecto de 

relevância e importância de uma transmissão esportiva e normalmente é feita de três a cinco 

vezes em cada tempo do jogo. O intervalo do jogo também possui a sua parcela de 

importância durante uma transmissão, pois quando o árbitro apita encerrando o primeiro 

tempo, é a hora da equipe de reportagem entrar no gramado para entrevistar as comissões 

técnicas e os jogadores. 

 Após as entrevistas dentro do gramado, o comando da transmissão retorna ao narrador, 

que aciona o plantão esportivo com as últimas informações sobre outras partidas que 

sucederão a atual ou por ventura estejam ocorrendo simultaneamente, e que sejam de interesse 

dos ouvintes, pois o resultado pode influenciar na classificação do seu time no campeonato. O 

intervalo, assim como o final da partida, é a oportunidade para que o torcedor se manifeste, 

seja por entrevista no estádio, ou por mensagens via celular e internet, além da intervenção do 

comentarista.  

 O comentarista geralmente é acionado antes da torcida e principalmente antes do 

recomeço da partida para fazer um panorama sobre o desempenho das equipes durante o 

primeiro, ou durante a partida, no caso do encerramento da mesma. Se, durante o intervalo, 

ocorreram alguns gols, cabe ao comentarista analisá-los e chamar a sua reprodução para 

aqueles ouvintes que não acompanharam a partida desde o seu inicio. 
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4 OS NARRADORES E O GOL NO RÁDIO 

 

O narrador tem a mesma função de um apresentador, ambos são as figuras centrais e 

descrevem os fatos para aqueles quem os assistam ou ouçam. Antes de mais nada, precisa ter 

conhecimento sobre o esporte o qual pretende narrar, uma dicção clara e carisma, pois sem 

isso, a credibilidade do narrador e do veículo decaem. 

Além disso, um bom narrador precisa de ética, o que é imprescindível, valorizar cada 

palavra antes de pronunciá-la, e espirito de liderança, dado que ele é a figura central durante a 

transmissão esportiva, abrindo, conduzindo e encerrando a mesma. Conforme Schinner 

(2004), a emoção é a palavra mais usada no esporte, e é o combustível do ser humano, 

desencadeando os outros sentimentos. O bom narrador, é aquele que consegue trabalhar 

afinado com a sua equipe, chamando o comentarista e os repórteres quando a bola está fora de 

jogo.  

O narrador é quem está no comando durante a jornada esportiva, e ele é o responsável 

pela abertura e também por tomar a frente no principal momento da jornada, que é o inicio da 

partida. Tanto na TV quanto no rádio, a jornada esportiva é todo o evento ao redor da 

cobertura de uma partida.  

Como já mencionado anteriormente, diferentemente da televisão, o rádio traz os 

programas pré-jornada horas antes da partida a ser coberta e a equipe de reportagem entra 

com informações que enriquecem todo o universo ao redor da partida, levando em conta a 

rivalidade entre os times e o histórico de derrotas nos confrontos entre eles. Por vezes o 

narrador também faz a sua participação na pré-jornada, dando a sua prospecção acerca da 

partida. Caso for uma final de campeonato, temos que acrescentar o pós-jogo, onde será 

importante cobrir a comemoração do time vitorioso e a decepção do time derrotado.  

É obvio que cada narrador se espelha em outro, para ter uma base para criar o seu 

próprio estilo, sem imitar. A narração radiofônica, especialmente para o futebol, não pode 

admitir erros, eles devem ser mínimos. Emitir comentários e opiniões demasiadamente, pode 

ser prejudicial na medida em que o narrador acumula para si a função de alguns de seus 

companheiros.  
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Seus apontamentos devem ser pontuais ao abrir e fechar a transmissão, além de narrar 

a partida com precisão.  Segundo Barbeiro e Rangel (2006), ainda nas transmissões atuais o 

sensacionalismo e a espetacularização da notícia impera. O narrador toma para si a 

importância, se tornando por vezes maior que o jogo, e isso empobrece todo o trabalho, já que 

há pouca avaliação da arbitragem, muita ênfase no emocional, e intervenções quase nulas dos 

repórteres e do comentarista. 

Os autores também comentam sobre os narradores do passado, que em sua maioria 

não se limitavam apenas a narrar a partida, eles eram parte do espetáculo. E isso possibilitou 

que os mesmos obtivessem ascensão social, se tornando celebridades e convivendo com a 

elite de suas épocas. No Brasil, a maioria das emissoras têm mais de um (bom) narrador. É 

necessário manter a boa qualidade da narração, já que muitas partidas ocorrem 

simultaneamente, e também para evitar muitas comparações por parte dos ouvintes.  

Podemos citar alguns nomes que engrandeceram as jornadas esportivas e deixaram a 

sua marca para que o futebol se tornasse um espetáculo, tornando-o a paixão do povo 

brasileiro. Entre eles, Marco Antônio Pereira, que é objeto desta pesquisa, Milton Jung, Luís 

Mendes, Pedro Ernesto Denardin, Haroldo de Souza, entre outros que inspiram as novas 

gerações. Aqui no nosso estado, há um narrador em especial que inspirou alguns dos nomes 

acima citados. Pedro Carneiro Pereira, também conhecido como “O narrador das emoções”, 

atuou na Rádio Guaíba entre as décadas de 1960 e 1970. Se destacava por ter voz e dicção 

claras e perfeitas, estilo e ritmo, coisas que se enquadram no perfil de um bom narrador. 

Pereira faleceu em 1973, em Viamão (RS), em um acidente no autódromo de Tarumã. Assim 

como o futebol, o automobilismo era uma das suas paixões, e além de narrador ele era piloto. 

A forma de descrever o gol varia de acordo com o estilo de cada narrador. Há uma 

sequencia estabelecida para as coberturas esportivas sobre a entrada do repórter, as 

intervenções do comentarista e também do plantão. Cabe as emissoras de rádio definirem as 

vinhetas e trilhas, se houver. O momento do gol apresenta a seguinte estrutura: 

1. A narração do lance,  

2. As observações do repórter mais próximo da goleira ou atrás dela,  
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3.  A análise do comentarista e a intervenção do plantão com sobre o gol e o 

jogador que o marcou. 

                   Essa sequencia é edita pela central técnica para ser reproduzida no 

intervalo ou ao final da partida. Os torcedores encaram a partida de futebol como um 

momento de festa. Sendo assim a narração da partida deve seguir o mesmo caminho, e 

baseado nisso, as emissoras tem estilos diferentes de trabalhar com a narração dentro 

do futebol, algumas com efeitos e vinhetas e também muitos jargões. Com base nessas 

diferenças, Edileuza Soares (1994), dividiu o estilo dos narradores em dois tipos: o 

denotativo e conotativo. A seguir, um quadro explicativo sobre termos e expressões 

relativos ao futebol que apresenta a diferença entre eles: 

 

Na escola denotativa, usa-se: Já na conotativa, pode-se dizer: 

Bola pelota 
gorduchinha 
redondinha 

balão de couro 

Gol a meta 

Gramado tapete verde 

Jogo peleja 

deu um chute forte deu um tiro de canhão 

deu um tirombaço 

fez gol  provocou a queda na cidadela 
provocou a queda do ultimo reduto 
pôs a bola no barbante 

marca do pênalti marca fatal 

na entrada da grande área na zona do agrião 

o Flamengo o rubro-negro 
o mais querido 

o Fluminense  o tricolor 

o time do Botafogo o time da estrela solitária 

o São Paulo o tricolor 
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o Corinthians o timão  

o Grêmio o tricolor dos pampas 

o Internacional o colorado mais querido do Brasil 

 

Conforme Moisés (apud Porchat,1989 p.86) 

 

Existe um equivoco no que se refere a estilo. Pensam que o 

estilo é retórico, que abusa de figuras e metáforas, é o melhor, e um 

exemplo clássico disto é o futebol. Geralmente, em vez de o 

narrador dizer que o time do São Paulo entrou em campo, ouvimos 

que o “esquadrão do Morumbi adentrou o gramado” e por aí vai… 

Então, acho que existe entre nós uma concepção equivocada do que 

seja estilo, como se estilo fosse a linguagem metafórica ao extremo, 

com muito adorno, quando na verdade o bom estilo é o conciso, 

claro e correto. 

 

           Ainda sobre os estilos de narração, podemos afirmar que há uma interação entre 

as duas escolas, a denotativa e a conotativa. Ambas por vezes se alternam nas mãos dos 

narradores, que não deixam de descrever minuciosamente os ocorridos de uma partida, mas ao 

mesmo tempo utilizam, jargões, chavões, metáforas na descrição dos lances e dessa forma 

atrair a atenção dos ouvintes.  

 Quando o assunto se resume a narração esportiva, com o enfoque no futebol, o ideal é 

a mescla dos estilos. Pois quando se narra futebol, não se deve olhar apenas para a bola, deve 

se dar atenção à tudo que circunda o lance. Sobre isso, Ferraretto (2001) afirma: 

De certo modo, narrar o jogo significa animar o público. O exagero, 

no entanto, é prática condenável e inclui, não raro, a distorção dos 

fatos. Um jogo morno transforma-se em uma epopeia guerreira na 

qual se incentiva a garra em detrimento da habilidade, na busca da 

vitória a qualquer preço. (FERRARETTO, 2001, p. 327).  

 

 

 

 

Barbeiro e Rangel (2006) fazem uma ressalva:  
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As gírias e outros recursos devem ser usados com 

moderação. O excesso pode motivar alguma simpatia no começo, 

mas logo cansa e cai na vulgaridade. É bom lembrar que as palavras 

de moda caem em desuso, e é preciso substituí-las, sob a pena de 

ser considerado um apresentador ultrapassado (BARBEIRO E 

RANGEL, 2006, p 69. ). 

Para Schinner, o narrador deve ter como uma de suas principais características o 

espírito de liderança. Pois, como já mencionei, o narrador é quem lidera e conduz a jornada 

esportiva, o seu trabalho norteia o dos repórteres e comentaristas. Sobre isso, Schinner 

ressalta: 

...como líder ele é o responsável direto pelo comando da equipe que 

está no ar naquele momento. Além do que, só existe um canal de 

áudio numa transmissão de rádio ou TV, e é por este canal que 

todos devem falar. Portanto, cabe ao narrador distribuir e coordenar 

tarefas, dar o timing da locução e ainda manter o programa sob seu 

controle. (SCHINNER, 2004, p.96). 

Ainda conforme Schinner, rádio é som, é “imagina-som”, pelo fato de o narrador ter 

de criar a imagem na mente daqueles que o ouvem. "No rádio AM, a narração é mais 

descritiva e detalhada. No rádio FM, a qualidade de som é puríssima, e narração metralhadora 

não combina com o meio”. (SCHINNER, 2004, p.181).  

 Em um esporte como o futebol, que meche com as emoções dos torcedores, o narrador 

deve ser prudente e equilibrado ao demonstrar emoção ao narrar, dosando-a para ambos os 

times sem ultrapassar o limite da razão. A respeito disso, Barbeiro e Rangel afirmam: 

Alguns narradores são considerados bons porque narram com o 

coração, mexendo com as emoções do torcedor. Mas há um limite 

para tanta adrenalina? Sim, há! Transformar um evento esportivo 

em grande espetáculo no qual o simples passe de um jogador para 

outro é narrado com grande entusiasmo é exagero. (BARBEIRO; 

RANGEL, 2006, p. 45).  

Vale ressaltar algumas observações sobre a cobertura esportiva afinal ela é uma área 

em que as habilidades de comunicação e a capacidade de observação devem fazer parte das 

características de um bom narrador. O improviso irá ocorrer em determinadas situações dada 

a frequência de transmissão dos fatos jornalísticos, quando os mesmos ocorrem. Os 

profissionais que atuam nas coberturas esportivas, em especial o narrador, deve estar 

consciente de que é necessário se especializar, não bastando apenas gostar de esporte, mas 

também, conhecer normas e regras, compreender o foco daquilo que se narra.  
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Falar sem o texto escrito durante uma transmissão esportiva não significa que o 

narrador deva ignorar as regras da norma culta padrão da língua portuguesa. Para a narração, 

o bom profissional conhece o seu idioma tão bem, quanto as regras da modalidade esportiva 

que está transmitindo. No que diz respeito à pronuncia de nomes estrangeiros, eles devem ser 

pesquisados pela equipe da cobertura esportiva e ser padronizado. O ouvinte consegue notar 

que algo está errado quando o narrador e o repórter pronunciam o nome de um jogador ou do 

técnico de formas distintas. Convém lembrar que o nome dos clubes, em sua maioria, são do 

gênero masculino. E assim como em qualquer atividade jornalística que envolva algo mais 

especializado, isso implica em um contato muito forte com as fontes e muito ética por parte 

do profissional no tratamento com a fonte. É necessário um distanciamento crítico em relação 

aos fatos e os seus personagens. 

 

4.1 MARCO ANTÔNIO PEREIRA 

  

Nascido em 25 de outubro de1956, na cidade de São Leopoldo (RS), Marco Antônio 

Pereira criou-se em Novo Hamburgo (RS) já desde menino tinha o rádio por companheiro. A 

ligação era forte, já que o tio era cantor e participava de programas de auditório na Rádio 

Gaúcha, apresentados por Maurício Sirotsky Sobrinho. Somada a isso, havia a paixão por 

narrar jogos de várzea, reforçando ainda mais o sonho de ser narrador. Com a ajuda da mãe, 

ele gravou uma fita e deixou o material em vários rádios do interior, que não o acolheram.  

 Com a greve dos narradores da Rádio Progresso, surge a primeira oportunidade, que 

foi desastrosa segundo Pereira, mas mesmo assim obteve a aprovação de Milton Vergara 

Correa, então chefe da Rádio Progresso. Pereira começou a se destacar por todo o Vale dos 

Sinos, criando a sua própria identidade através dos microfones da Rádio Progresso. Mas em 

1984, devido ao sucesso, Pereira se muda para Toledo, no estado do Paraná, onde fica por um 

ano. Em 1985, Marco retorna para Novo Hamburgo por não aguentar a saudade da família e 

novamente a convite de Vergara, ele assume os microfones da Progresso.  

 Porém, em 1986 Pereira se muda para a capital e vai trabalhar na Rádio Difusora, onde 

chama a atenção de Pedro Ernesto Denardin, também narrador e chefe da Difusora na época. 

Mas pouco tempo depois, Marco é contratado pela Rádio Guaíba onde fica até o ano de 1991, 

antes de se transferir para a Rádio Gaúcha, onde trabalhou por 24 anos, até retornar para a 
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Guaíba em outubro de 2015. Marco ainda teve uma passagem pela Rádio Bandeirantes no ano 

de 1996. 

 Das sete Copas do Mundo que narrou, seis foram pela Rádio Gaúcha: 1994, 1998, 

2002, 2006, 2010 e 2014. A copa de 1990, a primeira narrada por Marco, foi pela Guaíba. E 

foi a que mais lhe marcou, pelo fato de aquele mundial lhe proporcionar uma grande projeção. 

Marco aparece no vídeo oficial da Copa de 1990, narrando a eliminação da Seleção Brasileira, 

e justamente por isso ele é lembrado principalmente pela imprensa argentina.  

 Ele ainda narrou as finais dos três últimos mundiais, e em 2014, a Gaúcha foi a única 

emissora à transmitir todos os jogos que ocorreram em Porto Alegre, e Marco foi o narrador 

de todas essas partidas. Marco sempre deixou claro a sua preferência e paixão por rádio. 

Porém ele já se aventurou em televisão, narrando algumas partidas pelo canal fechado 

Premiere Futebol clube, porém não poderia alternar entre os dois veículos, e por isso seguiu 

no rádio. 

 Sobre as novas tecnologias associadas ao rádio, Pereira afirma que todos os 

comunicadores devem estar acompanhando o processo, e com a ativa participação dos 

ouvintes, o rádio deve se reinventar também, e não importa a plataforma, seja rádio à pilha, ou 

via internet, o veículo rádio nunca vai deixar de existir. De acordo com o narrador, o rádio 

está acompanhando bem as novidades da tecnologia, e que continua exercendo a sua função 

com maestria, levando informação, cultura e entretenimento à qualquer pessoa e em todo o 

lugar.  

 Marco pensa que não é correto o narrador revelar para qual time torce, pois isso 

prejudica a credibilidade do profissional perante os ouvintes e todo o meio do esporte e da 

comunicação, e para tanto, as preferências futebolísticas daqueles que exercem a narração 

devem ser resguardadas. Ele define como um narrador de estilo alegre e vibrante, além de 

técnicas simples, mantendo a fidelidade ao narrar aquilo que está vendo, pois o narrador deve 

primeiramente respeitar o ouvinte, não inventar e não mentir.  

 Ele salienta ainda que desde o início de sua carreira, procurou definir o estilo de sua 

narração se inspirando e aprendendo com grandes profissionais de sua época, buscando algo 

para marcar e identificar sua narração perante os ouvintes. O cuidado que se tem com a voz 

também é importante, além de uma coisa considerada fundamental pelo narrador, que é levar 

a emoção ao ouvinte durante a narração de uma partida, pois sem emoção não há como cativar 
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o ouvinte, se ele perceber que o jogo está sem graça alguma, ele desliga o rádio. Mesmo que a 

partida esteja de fato sem graça, o narrador deve colocar uma carga emotiva sim, porém sem 

exageros, para não passar a falsa ideia de uma grande partida, e posteriormente mantendo a 

fidelidade a aquilo que está sendo narrado. 

Ainda sobre a sua narração, Pereira à define como única, chamando-a de “Estilo 

Marcão”. Ele conta que desde o início ao buscar construir o seu estilo próprio, ele não 

esconde a preferência por uma narração mais técnica, porém associada a alegria e a emoção, 

com bordões e frases criativas. Segundo ele, há três narradores com os quais ele e se 

identifica, e que ao longo de sua carreira apropriou-se de alguns elementos desses narradores 

para o seu trabalho. Por exemplo, de Ranzolin, ele pegou a técnica, pois eles trabalharam 

juntos por muitos anos, e conforme Pereira, Ranzolin era um narrador tecnicamente perfeito.  

Do narrador José Silvério, ele diz ter adquirido a emoção, pois sem emoção, não há 

como conquistar os ouvintes, principalmente no meio futebolístico. Ele nutre uma grande 

amizade por Silvério, e que é sempre bom reencontrá-lo. E, por fim, do narrador Osmar 

Santos, Pereira diz ter a irreverência e a alegria daquele que é chamado de “Pai da matéria”. 

Pois ele revolucionou o meio radiofônico, trazendo uma nova linguagem, uma linguagem 

simples, alegre, que o povo gosta de ouvir.  

Isso foi um passo marcante na história do rádio, enquanto veículo de comunicação de 

massa, pois, de certa forma trouxe o ouvinte para dentro do rádio, e com isso, fazendo-o se 

sentir parte importante do trabalho das emissoras. O produto final dos locutores de rádio é, e 

sempre será o ouvinte, a sua preferência, a sua satisfação.   

Para Pereira, um bom comunicador deve passar mensagens de alegria para os seus 

ouvintes. Ele conta que gosta muito de fazer brincadeiras e piadas, mas se controlando para 

não exagerar em situações as quais não é necessário esse tipo de atitude.  Outro ponto 

importante para um narrador segundo Pereira, é ter carisma, ter humildade para tratar com 

todas as pessoas, não tendo a vergonha de errar e aprender, e ainda se avaliar.  

Pereira costuma ouvir as suas narrações para verificar se alguma mudança se faz 

necessária. Cuidar o vocabulário e evitar vícios de linguagem é algo fundamental para um 

bom narrador, pois há muitos que acham que ser criativo é falar palavras exageradas e sem 

sentido, e com isso irão atrair ouvintes.  
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Ele comenta sobre a diferença entre o estilo de narração de São Paulo, como o estilo 

aqui daqui da Região Sul. Aqui, o estilo de narração é mais técnico, podendo ser inseridos, 

bordões, gírias e figuras de linguagem, para dar um toque especial. Mas na escola Paranaense, 

o estilo de narração, é mais “vinhetado” carregado de figuras de linguagem. Ele diz que isso 

foi também algo importante na construção da sua marca e identidade como comunicador.  

  Desde outubro de 2015, Pereira integra a equipe da Rádio Guaíba, e vive um 

momento de alegria e felicidade por estar trabalhando em um veículo com o qual se identifica 

e que terás uma posição de protagonista. O carinho dos ouvintes nas redes sociais e nas ruas, é 

imenso. E com ele o clamor para que Marco tivesse uma posição de destaque dentro da 

emissora, algo que nunca antes ocorrido em sua carreira. 

Voltar para a Rádio Guaíba era um sonho que ele nutria desde a ida do amigo Nando 

Gross para lá. Nunca antes havia sido feita uma ação tão forte para promover a volta de um 

locutor a uma emissora de rádio, como ocorreu com ele. No dia de sua estreia, a rádio 

promoveu uma série de homenagens e eventos para acolher o seu novo integrante. Dentre 

eles, a mudança da trilha da jornada esportiva, um bloco para animar os torcedores durante o 

caminho do gol, além de quadros especiais com mensagens de colegas, amigos e ouvintes, 

desejando boa sorte ao narrador nessa nova etapa.  

 

 

4.2 A RÁDIO GUAÍBA 

 

Fundada em 30 de abril de 1957, A Rádio Guaíba começou com apenas 10 quilowatts 

em ondas médias e dois transmissores de ondas curtas. A inauguração ocorreu oficialmente no 

Theatro São Pedro na capital gaúcha Porto Alegre. A Cerimônia contou com a apresentação 

da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, do Coro da Sociedade Aliança de Novo Hamburgo e 

da Pianista Yara Bernette.  

O programa Correspondente Renner foi o que mais se destacou, ficando por 53 anos 

no ar, sendo que por 46 foi narrado pelo jornalista Milton Ferrereti Jung. Além dele, outras 

quatro vozes estiveram à frente do programa: Mendes Ribeiro, Ronald Pinto, Ênio Berwanger 
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e Maria Luiza Benitez, a primeira voz feminina a apresentá-lo. Ainda em 1957, a Guaíba, 

realizou a sua primeira transmissão esportiva- o Campeonato Gaúcho no Estádio Olímpico.  

Em 1958, a Guaíba foi a única rádio do Rio Grande do Sul que cobriu a Copa do 

Mundo daquele ano, marcada por ser o primeiro título da Seleção Brasileira. Foi a partir daí 

que a emissora fixou a programação esportiva em sua grade, e obtendo sucesso e referência 

em transmissões esportivas. No ano de 1961 era formada a Rede da Legalidade, que mais 

tarde viria a ser a atual Rede Guaíba Sat. Na época o conceito de rede de rádio ainda 

engatinhava no Brasil. A rede mais moderna da época era por FM, distribuído antena por 

antena. Atualmente é tudo via satélite. Outro fato marcante de 61, e que norteou a formação 

da rede, foi a transmissão do discurso de Leonel Brizola durante a Campanha da Legalidade. 

A Guaíba foi líder de audiência até meados dos 80, quando a Companhia Jornalística 

Caldas Júnior passava por uma grave crise, que culminou na perda de seus profissionais para 

a concorrência, e com o falecimento da empresa em 1984. A rádio e os outros componentes 

do grupo foram vendidos para Renato Bastos Ribeiro, que fundou o Sistema Guaíba-Correio 

do Povo de comunicação. A partir de então, Ribeiro começou a reformular a rádio, adquirindo 

novos equipamentos e contratando novos profissionais. Para a área do esporte vieram os 

narradores Haroldo de Souza em 1990, e Orestes de Andrade em 1995, e em 1999, Luiz 

Carlos Reche era o novo diretor de esportes da rádio. 

Em 2007, a rádio e todo o complexo que continha também televisão e jornal impresso, 

é vendida ao Grupo Record, controlado pelo Bispo Edir Macedo. Em agosto desse mesmo 

ano, é contrato o jornalista Rogério Mendelski, ex Rádio Pampa, para ser o novo comandante 

do programa Bom Dia, que ia ao ar todas as manhãs. Isso culminou com saída do jornalista 

Flávio Alcatraz Gomes, pois sentiu-se desprezado por ter o seu horário diminuído em função 

da vinda de Mendelski para a Guaíba. 

Em 2010, é adotado o sistema “off-tube”, onde o narrador pode atuar direto do 

estúdio. Esse sistema era usado principalmente em jogos da dupla GRE-NAL, fora do Rio 

Grande do Sul. O narrador iria ao estádio em jogos considerados muito importantes. Mas com 

a chegada do jornalista Nando Gross, ex- Rádio Gaúcha, o sistema off tube passou a ser 

utilizado apenas em partidas que não envolvessem a dupla GRE-NAL.  

Em Novembro desse mesmo ano, o narrador Haroldo de Souza deixa a Guaíba para 

integrar a equipe da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Com a saída de Haroldo, passam a 
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fazer parte da equipe de esportes da Guaíba, os narradores Mário Lima e Marcos Couto, 

juntamente com o comentarista João Carlos Belmonte. Em 2011, a Guaíba lança o seu 

aplicativo para os smarphones e tablets da Apple, e em 2013 para o Sistema Android. 

A Rádio Guaíba não cobriu a Copa do Mundo de 2014, mesmo que o torneio estivesse 

ocorrendo no Brasil. Ela não se afiliou a nenhuma das emissoras que detinha o direito da 

transmissão dos jogos, e limitou-se apenas a realizar debates sobre as partidas realizadas em 

Porto Alegre. Em 2014 a Guaíba implementou uma nova programação, buscando 

modernidade e qualidade, remodelando a linguagem e o conteúdo, focado no jornalismo e no 

esporte, principal demanda dos ouvintes.  

Em Outubro de 2015 a Guaíba acerta a volta do narrador Marco Antônio Pereira, 

depois de 18 anos. Sua estreia foi em novembro desse mesmo ano, narrando um clássico 

Grenal. Na sua primeira passagem pela Guaíba, ele narrou a primeira das sete copas de sua 

carreira, a Copa da Itália em 1990.  

 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia pode ser entendida como um conjunto de decisões e opções 

particulares, ao longo de um processo de investigação e, para que aja investigação, precisa ser 

feita a definição do tema e sua delimitação e com ela surge o problema que dará origem para a 

pesquisa. 

Conforme acordo com o orientador, essa pesquisa constitui-se como um trabalho de 

natureza qualitativa e envolve aspectos descritivos e comparativos. Vão ser analisados dois 

jogos, um do Campeonato Gaúcho de 2016, e outro do Campeonato Brasileiro de 2016, 

ambos narrados por Marco Antônio Pereira, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS). Depois 

da análise, vamos elaborar um quadro comparativo das duas narrações, com ênfase na 

linguagem denotativa e conotativa usadas por ele, apontando seus jargões e marcas. 

Para auxiliar essa pesquisa, tomamos por base o Trabalho Final de Graduação (TFG) 

do jornalista Gilson Pinto Alves, egresso do curso de Jornalismo da Unifra. Em seu trabalho, 
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Alves analisou quais são as estratégias de locução dos narradores Pedro Ernesto Denardin, da 

Rádio Gaúcha, e Haroldo de Souza da Rádio Guaíba, ambas de Porto Alegre (RS). Apesar da 

proximidade dos temas, os caminhos do meu trabalho e os narradores são distintos. 

Dando seguimento à pesquisa, foram feitos dois perfis, um do narrador e outro da 

rádio, contanto as histórias de cada um e como ambas se cruzaram. Elaboramos, ainda, uma 

entrevista com o narrador, elencando mais de 20 perguntas sobre narração esportiva, para dar 

ainda mais fomento ao tema e enriquecer a pesquisa. A entrevista foi a única forma de 

observar o narrador pessoalmente, pois as partidas analisadas já ocorreram. 

Na análise dos noventa minutos das duas partidas, buscamos tentar definir em qual 

estilo se encaixa o narrador e também, através da “decupagem”* das gravações, tomar 

conhecimento dos principais chavões, jargões e das expressões utilizadas por Pereira durante 

as transmissões para entender de que forma ele busca fidelizar e atrair a atenção de seus 

ouvintes.  

Mas antes de partir para a decupagem das gravações, buscamos livros e artigos que 

abordassem e tratassem da importância do papel do narrador durante as transmissões 

esportivas. Que ele é, sim, parte importante desse espetáculo que é narrar futebol, mas que ele 

não deve trazer somente para si a atenção, já que o foco deve ser dado para o relato do que 

acontece dentro dos gramados. 

As leituras de autores, como Barbeiro e Rangel, Ferraretto, Capinussú e Schinner, por 

exemplo, apontam que o narrador deve agir com clareza e trazer as informações do jogo em 

si, com emoção, mas sem descambar para exageros e deixar evidentes as preferências 

futebolísticas. O narrador jamais pode colocar em dúvida a   credibilidade e a confiabilidade 

das informações transmitidas por ele. 

 

 

 

 

 

*Decupagem: é o planejamento da filmagem, a divisão de uma cena em planos e a previsão de como estes planos 

vão se ligar uns aos outros através de cortes. Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Decupagem 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Decupagem
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 6. ANÁLISE DOS JOGOS NARRADOS 

 

6.1 INTERNACIONAL 4 X 2 NOVO HAMBURGO 

 

O Campeonato Gaúcho, conhecido popularmente por “Gauchão”, sempre foi 

considerado de suma importância para os torcedores, afinal trata-se do evento teste para que a 

torcida possa ter uma noção das ambições e pretensões de seu time para a temporada que se 

inicia, podendo até pensar em futuros títulos.  

 

Para os torcedores da dupla Gre-Nal especialmente, ganhar o Gauchão é questão de 

honra, dado que ambas as equipes são as maiores do estado e estão na primeira divisão do 

campeonato nacional, e também alternando participações em torneios sul-americanos, como a 

Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Justamente por isso, que os técnicos 

priorizam o torneio continental em detrimento do estadual, o que gera indignação por parte de 

alguns gremistas e colorados. 

No jogo em questão, a vitória do Internacional sobre o Novo Hamburgo, foi 

importante por duas coisas: retomar a confiança dos jogadores e da comissão técnica, e 

reavivar a esperança e a confiança dos torcedores, já que a partida era decidida em casa contra 

um time teoricamente mais fraco, mas que assim como outras equipes do interior, estavam se 

reforçando para fazer um embate se não igual, mas aceitável contra Grêmio ou Internacional.  

O histórico de confrontos diretos entre as duas equipes é favorável à equipe colorada. 

Desde de 2014, foram 4 vitórias do Inter e apenas um empate. No enfrentamento em 2016, o 

Inter precisou da vitória para responder as críticas da torcida e da imprensa, sobre sua 

campanha regular na competição, e ainda com o agravante da eliminação da Primeira Liga no 

meio de semana e de não vencer há quatro jogos. 

 

A partida ocorreu em dia e horário típicos de futebol: Domingo, 16horas. Cerca de 5 

mil torcedores compareceram ao estádio, devido a desconfiança da torcida no time jovem 

montado por Argel Fucks, críticas à diretoria e também ao jogador Anderson, devido as suas 

atuações fracas e discussão com torcedores pelas redes sociais. Embora a maioria da torcida 

era quase unânime em desacreditar no time, havia uma pequena parcela apoiando e 

acreditando que até o início do Campeonato Brasileiro, o time já estaria forte e entrosado.  
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A vitória colorada começou ao 26 do primeiro tempo, quando o contestado Anderson, 

deu belo passe para o atacante Eduardo Sasha estufar as redes e abrir o placar. Porém o jogo 

continuou não agradando aos torcedores, pois o futebol era pobre de ambos os lados. O Novo 

Hamburgo era mais frágil defensivamente, o que ajudou o Internacional a chegar aos 4 gols. 

O segundo foi marcado pelo zagueiro Paulão, num lance de bola parada. Durante os 90 

minutos de jogo, foi o jogador mais estável da partida, cumpriu o seu papel de defensor, além 

de anotar um no placar. O terceiro gol veio de uma roubada de bola do lateral Artur, que 

serviu ao meia Anderson, que tocou no canto esquerdo do gol do Novo Hamburgo.  

O quarto gol da equipe colorada veio num lance de penalidade máxima, encima do 

meia Alex. O tiro foi convertido pelo atacante Vitinho, que teve uma atuação mediana durante 

os noventa minutos de jogo.  Os dois gols do time do Novo Hamburgo, tiveram contribuições 

do adversário. Foram duas falhas do goleiro Muriel que muito irritaram a torcida, que apesar 

da larga vitória, fez duras cobranças ao goleiro chamando-o de “frangueiro”. O primeiro gol 

do “Nóia”, ou “time anilado”, como é chamado o time do Novo Hamburgo, veio após a 

cobrança de falta do atacante Kiros, o goleiro Muriel deu rebote e meia Anderson Paraíba 

descontou tocando para as redes. O segundo gol também se originou de uma falta. Após a 

cobrança do meia Robinho, o atacante Zulu marcou, tocando a bola por debaixo das pernas do 

goleiro do Internacional.  

 

 

6.2 GRÊMIO X FLAMENGO  

 

A partida válida pelo Campeonato Brasileiro, acentua um duelo antigo entre duas 

forças do futebol nacional. Ao longo de quase cinco décadas, as duas equipes já se 

enfrentaram 63 vezes pelo Brasileirão, 12 pela Copa do Brasil e na Libertadores da América 

foram 5 jogos. 

 No somatório dos três campeonatos, temos 80 confrontos, 31 vitórias da equipe 

gaúcha, contra 22 da equipe carioca e um total de 27 empates, alem 193 gols marcados, 108 

do Grêmio contra 85 do Flamengo.  

 

Diante da rivalidade é natural se esperar um bom duelo entre as equipes, e foi o que de 

fato ocorreu naquela tarde de Domingo, 16 horas, o horário habitual de uma partida de futebol 

para o público brasileiro. Apesar de jogar em casa, o Grêmio foi pressionado pelo Flamengo 
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durante alguns momentos, pelas boas armações dos meios campistas Gabriel e Alan Patrick, 

ex- Inter.  

 

O Grêmio por sua vez, apostou no trabalho coletivo e velocidade do meio campista 

equatoriano Miler Bolaños, para o embate com os defensores flamenguistas Jorge e Luan. 

 

As duas equipes precisavam de vitórias devido ao retrospecto negativo dos jogos 

anteriores. A falta de pontaria dos centroavantes Guerrero do Flamengo e Bobô do Grêmio, 

foi outro fato marcante, dado que ambos perderam gols ao estarem de frente para as metas. 

  

Esse fator contribui para os zeros no placar durante o primeiro tempo de jogo, onde 

destaca-se os fortes esquemas de marcação das duas equipes, e as várias jogadas perigosas e 

chances de gol perdidas.  

 

Na segunda etapa de jogo o treinador gremista Roger Machado, percebeu que o 

centroavante Bobô não havia entrado no jogo, estava lento e errando passes. Logo foi 

substituído pelo jovem atacante Everton, com sua velocidade deu uma nova dinâmica à 

partida, pressionando o adversário, mas também perdeu muitos gols, o que revoltou os 

torcedores. Aos 6 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio feita pelo atacante Luan, 

o zagueiro Fred cabeceia para marcar o único gol da partida, que deu a vitória ao tricolor 

gaúcho.  

 

 O gol marcado sinalizou uma pequena melhora do Grêmio na partida, em relação ao 

seu adversário, o Flamengo apesar de ter boas armadores, não tinha aquele jogador de 

velocidade para estar mais próximo do centroavante Paolo Guerrero, que estava isolado em 

meio a zaga gremista.  

 

O garoto Everton, apesar de ter ajudado o time a melhorar com a sua velocidade, foi 

alvo da indignação dos torcedores, por perder chances claras de frente para o gol perto do fim 

da partida, sendo que em uma delas ele driblou o goleiro e a bola bateu na trave. Neste 

momento o narrador disse: “Incrível a chance que perdeu Everton para liquidar a fatura”. 

 

 Ademais, o jogo seguiu nesse mesmo ritmo até o fim. Jogadas bem disputadas, 

chegadas fortes, porém sem exageros, o que tornou a partida boa de ser ouvida, e com certeza 
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boa te ter sido narrada, com muito duelo de meio campo, velocidade, chances criadas, e muita 

doação de ambas as equipes.  

 

 Apesar da vitória e de somar os três pontos, a torcida tricolor não saiu tão satisfeita 

com o time, em virtude da baixa produção de gols, mas sabe que essas vitórias simples, dão 

uma boa ajuda pro time perto das rodadas finais. Pois pode haver luta ou pelo título ou pela 

conquista de uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano.  

 

 

6.3. OS JARGÕES USADOS POR MARCO ANTÔNIO PEREIRA 

  

 Ao ouvir a narração dos 90 minutos das duas partidas, pode-se observar que o narrador 

Marco Antônio Pereira faz o uso predominante da linguagem denotativa, ou seja, do 

significado real das palavras. No entanto, Pereira faz uso do estilo de narração mista, em que 

utiliza metáforas, gírias e chavões para agregar outros sentidos a algumas palavras, além da 

emoção transmitida pela voz, a fim de se aproximar e fidelizar o seu público-ouvinte.  

 

 As metáforas são figuras de linguagem que alteram o sentido de uma palavra ou de 

uma expressão, empregando-lhe mais de um sentido e mais de uma possibilidade de 

interpretação por quem ouve. 

           As gírias são formas criativas de comunicação na linguagem falada, utilizada por 

diferentes grupos para se comunicar entre si.  

 

Já os chavões são expressões utilizadas com uma cerca frequência dentro de um 

determinado grupo, e causando identificação ou aversão com o meio. Os jargões podem ser 

entendidos como linguagens corrompidas, ou gírias profissionais. A seguir alguns desses 

jargões utilizados por Marco Antônio Pereira:  
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Expressão  Significado  

Apareceu pela direita Está jogando em velocidade pelo lado 

direito de ataque 

Protegeu pra lá, pra cá Tentou o drible  

Vai tentar cruzar na cara do gol Tentar cruzar a bola na área 

Bate a bola no recuo Recua a bola  

Recolheu a bola Está com a bola dominada 

A bola cai na metade do campo A bola está na região do meio campo 

No carrinho veio para tocar a bola pra 

fora do campo  

Tocar a bola para arremesso lateral 

Nóia Refere-se ao time do Novo Hamburgo  

Meteu a bola Passou/lançou a bola 

Abriu na esquerda Lançou a bola pelo lado esquerdo do 

campo  

Meteu no cantinho direito Chutou a bola visando o lado direito do 

gol 

Tirou de calcanhar Passou a bola de calcanhar 

Ajeita a bola na intermediária Domina a bola na região do meio do 

campo  

Tabela  Troca de passes em velocidade 

Chegada boa Bom lance de ataque 

A bola tá na linha de fundo  A bola saiu em tiro de canto  

Na profundidade Lançamento longo  

Fechou a porta Não deu espaço  

Joga a bola na contramão Recua a bola 

Círculo central Meio do campo  

Abriu na direita Lançou a bola pelo lado direito do campo 

Bola enforcada  Bola passada de qualquer jeito  

Tentou por dentro  Passe curto  

Brigou  Tentou recuperar a bola  

Rifou a bola  Chutou de qualquer jeito  

Devolveu a jogada Recuou 

Deu a volta na marcação  Se livrou da marcação 

Tentou limpar Tentou o drible 

Experimentou de fora da área Chutou de fora da área 

Balaço pra linha de fundo Chute forte que foi para fora do campo  

Escapuliu do jogador Bola não dominada pelo jogador 

Rasgou de qualquer maneira Colocou a bola para fora do campo  

O bicho tá pegando  Ânimos exaltados 

Corredor esquerdo  Lado esquerdo do campo  

Escapou  Se livrou da marcação  

Levou o toco  Falta 

Mandou o sapato do meio da rua  Chute forte do meio do campo  

Time Anilado  Refere-se ao time do Novo Hamburgo  

Meteu a cabeça  Cabeceou a bola com força 

Chuveirou na área Cruzou uma bola muito alta para a área 

Deu uma casquinha Chutou / cabeceou  

Bola parada  Falta  

Jogada aérea Cabeceio  
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Tentou da entrada da área Chutou da entrada da grande área 

Limpou  Driblou o adversário 

Aprontando pra cima do adversário Atacando o adversário 

Paninho  Drible curto 

Botou a bola pro fundo das redes Bola dentro do gol 

Arrancou  Correu  

Contra- golpe Ato de contra atacar o adversário 

pelota Refere-se a bola 

A Guaíba dá um tempo pra bola e 

confere o placar do futebol 

Frase do narrador para anunciar o placar 

quando a bola está parada. 

Bola rolando Quando o jogo se inicia 

Congestionado  Muito marcado  

Pingou na metade do campo A bola ficou livre no meio de campo  

Bateu de rosqueta Chute na bola com efeito 

Tocou pro gol Chutou a gol 

Espalma o goleiro Defendeu com a palma da mão 

Soltou a bomba  Chutou forte 

Vai pra bola Cobrar falta, arremesso, escanteio 

Meteu a bola curta Fez um passe curto 

Pulo da cancha Salto da bola no gramado 

Cruzou nas pernas do zagueiro Cruzou a bola muito baixa 

Meteu o sapato  Chutou forte 

Galera  Torcedores 

A chapa tá esquentando  Desentendimento entre jogadores 

Recebeu na boca do gol  Recebeu a bola dentro da área 

Meteu pro gol Chutou à gol 

Meteu um merenge Passou bem a bola 

Galera colorada Torcida do Internacional 

Casa dos colorados Estádio Beira-Rio 

Deu com açúcar, com afeto Passou bem a bola 

Fuzilou  Chutou forte 

Ele tem o faro do gol Referindo-se ao atacante Eduardo Sasha 

do Internacional 

Agora são outros quinhentos  A Situação melhorou  

Passou lambendo o travessão do 

Muriel 

A bola passou muito perto do gol do 

Internacional 

Bomba do meio da rua  Chute forte de fora da grande área 

Galera anilada  Refere-se a torcida do Novo Hamburgo 

Arrancada  Ataque em velocidade  

Vai pintar cartão  Jogador será advertido com cartão 

amarelo  

Botada  Chute/falta desferido no jogador 

adversário 

Fazendo fila Driblando vários adversários 

Camisa 11 colorado  Refere-se ao jogador Vitinho do 

Internacional 

Descarrega  Jogador se livra da bola de qualquer jeito 

para evitar o ataque adversário 

Cruzou no segundo pau Cruzou a bola da pequena área 

Corredor esquerdo  Lado esquerdo do campo  
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Chegava babando por trás do 

marcador 

Refere-se ao atacante Marquinhos do 

Internacional que chegava muito perto do 

marcador para tentar fazer o gol 

Dar o bote Atacar ou defender 

Paulão subiu como um bólido, com 

toda a vontade, com toda a gana e com 

velocidade para testar pro fundo da 

rede e marcar o segundo do 

Internacional!!! 

Gol de cabeça feito pelo zagueiro e 

capitão do Internacional Paulão.  

Que testaço do Paulão hein!!! Ainda se referindo ao gol do zagueiro 

Paulão 

Cutucou pro fundo do barbante do 

Inter 

Gol de Anderson Paraíba descontando 

para o Novo Hamburgo  

Jogo ficou quente hein  Expressão do narrador para dizer que a 

partida estava disputada 

É a rede Guaíba Sat com as emoções 

do futebol 

Jargão usado pelo narrador para chamar 

os ouvintes das diferentes partes do 

estado e do Brasil para acompanharem a 

partida 

Entregar a bola Passar a bola para outro jogador, ou em 

outras situações perder a bola para o 

adversário, podendo proporcionar o gol. 

 

Abrir o jogo  Jogas pelas pontas, lançar a bola pela 

lateral do campo.  

Cavou o lateral Quando o jogador deixa a bola sair pela 

lateral do campo, para reter a posse da 

bola para o seu time. 

Meteu o peitoral na bola pra desviar 

para a linha de fundo. 

Afastou a bola com o peito para a linha 

de fundo do campo. 

Enfiou a bola Fez o passe entre os zagueiros.  

Você ligado no Futebol da Guaíba, 

obrigado pelo carinho. Fantástico o 

carinho dos nossos ouvintes com a 

Guaíba. 

Bordão para saudar os ouvintes que estão 

acompanhando a transmissão de futebol 

na Rádio Guaíba. 

Meteu a bola Quando o jogador faz um passe longo  

É a Rede Guaíba Sat com as emoções 

do futebol pra você torcedor de todo o 

Brasil. 

Mas um bordão que o narrador utiliza 

para chamar os torcedores (ouvintes) para 

a partida depois de citar o nome de todas 

as afilhadas da Rádio Guaíba. 

Fez o pivô na intermediária Ficou para puxar a marcação no meio de 

campo.  

Aperta a marcação Situação em que um ou mais jogadores 

fazem uma marcação mais ostensiva em 

seus adversários.  

Rolou a bola Passar a bola.  

Rosqueta  Chute feito com a parte externa do pé e 

com efeito. Também conhecido por 

trivela ou três dedos. 

Ligou a bola Fez um passe longo, também conhecido 
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como ligação direta.  

Bateu de perna esquerda Chutou com a perna esquerda.  

Pegou mal na bola Chutou muito fraco.  

Corredor esquerdo Lado esquerdo do campo 

Força Aérea colorada Refere-se aos zagueiros do Internacional 

Pelota Refere-se à bola.  

Arrancar Partir em velocidade pelo campo 

adversário.  

Balanço  Chute forte em direção a meta. 

Limpar Driblar o adversário. 

Marcar  Fazer o gol.  

Salvar Quando o goleiro faz a defesa. 

Bomba Chute forte em direção ao gol. 

Fez a finta Drible no adversário. Também chamado 

de corte.  

Carregar a bola  Jogar com a bola dominada.  

Poderia cair o barraco do Muriel Expressão utilizada pelo narrador para 

dizer que o Internacional estava na 

iminência de tomar um gol. 

Deu um “três dedão” Deu um chute de com a parte externa do 

pé. 

Passou “troviscando” o gol do Muriel A bola passou muito perto do gol do 

Internacional.  

“Goleirão” deu um presente Situação em que a bola escapa do 

defensor, ou o mesmo faz um passe para 

o adversário.  

Passou o “merengue” Passou bem a bola. 

Servir Dar um bom passe, uma boa jogada. 

Quem sabe no último lance dele dentro 

do jogo, porque o Alex vem aí... mas o 

Artur teve os méritos de roubar a bola 

e servir pro Anderson que bateu no 

canto esquerdo do Bruno Fuso, o 

goleirão é grandão , se esticou todo, 

mas o Anderson bateu seco¹ bateu 

forte, pra fazer o terceiro e selar as 

pazes com a galera colorada, pra fazer 

as pazes com o torcedor e meter a bola 

pro fundo da rede². Cai o barraco do 

Nóia...³ Anderson comemora e sai feliz 

da vida porque encontra o caminho do 

gol. 

  Gol do jogador Anderson, meia do 

Internacional.  ¹Chutou forte e simples; ² 

Faz o gol, sem chance de defesa para o 

goleiro adversário; ³ Situação complicada 

para o time do Novo Hamburgo, que 

toma o terceiro gol e está perdendo por 

dois gols de diferença; 

Ananda Müller: A repórter do povo! Bordão utilizado pelo narrador para se 

referir a empatia que a repórter possui 

com o povo, que são os 

torcedores/ouvintes das transmissões de 

futebol da Rádio Guaíba. 

Bola pra morrer na boca do gol  Quando a bola cairá na frente do gol, 

numa cobrança de falta. 

Cobertura (no caso desta partida, Quando um jogador tem a ação de cobrir 
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Paulão protegendo a zaga); 

 

ou proteger o espaço defendido pelo seu 

companheiro, quando este correr perigo 

de ser superado pelo Adversário. É a 

nomenclatura dada a um  

chute ou passe pelo alto, que acaba por 

cobrir o goleiro ou mais adversários 

Cara do Gol Entrada da grande área 

Bateu cruzado Chutou em diagonal ao gol 

Pêeenalti no Alex... eu vi daqui!! E se 

eu vi daqui, o Vuaden viu também, e se 

ele viu ele marcou!!! 

Com essa frase o narrador traz “para 

dentro do campo todos os ouvintes/ 

torcedores junto com ele, como se 

estivessem ao lado do árbitro da partida, 

Leandro Vuaden, no lance do Pênalti.  

Bateu forte, seco, meia altura, canto 

direito, sem chances pro Bruno Fuso!!! 

Cai o barraco Anilado 

definitivamente¹!!! 31 de jogo da etapa 

complementar. O Inter tá fazendo 

goleada² hein... 

 

Narração do 4º gol do Internacional, onde 

o narrador transmite a emoção do time 

que vence gol larga vantagem, afastando 

as críticas da torcida. ¹ Refere-se a meta 

defendida pelo goleiro do Novo 

Hamburgo, que não conseguiu evitar o 

tiro. ² É a larga margem de gols com a 

qual uma equipe derrota a outra.  

Frangueiro Quando o goleiro falha em bolas muito 

fáceis, e acaba por tomar o gol. 

Bola rolando  Começa a partida; 

Metade do campo, círculo central Região do meio de campo  

Deu errado  Errou o passe para o companheiro  

Campo de retaguarda  Região onde atuam os defensores, 

zagueiros e goleiros.  

Chegou na cobertura no atalho pra 

tirar. 

Chegou antes que o adversário e afastou 

a bola. 

Chegou com vontade Aproximou-se com vigor. 

Meia-Lua Também conhecida por arco penal, 

localizada na entrada da área, serve para 

delimitar a distância que os jogadores 

devem permanecer da marca do pênalti, 

cerca de 9,15 m. Apenas o goleiro e o 

batedor podem estar à frente dela. Meia-

lua também é a nomenclatura de um 

drible.  

Cobrança Quando o jogador executa a marcação de 

uma falta a favor do seu time.  

5 de jogo Jargão para dizer que são 5 minutos do 

primeiro tempo. 

Linda de Fundo, escanteio  Tiro de bola parada feita  

Domina o capitão (Grêmio) Refere-se ao jogador Maicon 

Desarme Tomar a bola do adversário; 

Tentou passar Tentou driblar 

Foi lá para roubar a bola Tomou precisamente a bola do adversário 

Escapa bem do marcador Consegue vantagem sobre o adversário 

Engana bem a marcação O jogador se livra da pressão dos 
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adversários 

Ele bate bem  O jogador que chuta muito bem 

Pintou o gol Pode acontecer o gol 

Meteu pro gol Chutou à gol 

Salvou Paulo Vitor, incrível, incrível, 

que lance!! 

Refere-se ao goleiro do Flamengo que fez 

a defesa. 

Tentou na cara do Gol Na pequena área 

10 de jogo no primeiro tempo   Referindo-se à 10 minutos do primeiro 

tempo de jogo 

A bola vai correndo pela linha de 

fundo  

A bola sai pela linha de fundo do campo 

Escanteio tá pegando a arbitragem Escanteio marcado pelo árbitro 

Círculo central Região do meio de campo 

Tá todo encolhido o Grêmio Refere-se a pressão sofrida pelo time no 

jogo. 

Arriscou de fora da área Chutou a gol de fora da grande área 

Tá zero a zero o marcador O placar do jogo permanece empatado 

em zero a zero 

O sinal vai marcar quinze de jogo na 

Arena 

15 minutos do primeiro tempo na Arena 

do Grêmio. 

Fecharam a porta pra ele Não deram espaço para o jogador 

Vai pra bola Vai cobrar uma falta 

Primeiro Pau Trave mais próxima do cruzamento ou do 

escanteio 

Segundo Pau Trave mais distante do cruzamento ou do 

escanteio 

Maicon tá apertado Jogador do grêmio está sendo fortemente 

marcado pelos adversários. 

Tem espaço para progredir O jogador poderá tentar ir ao gol do 

adversário. 

Vai pingar a bola dentro da área A bola quica sem ser dominada por 

ninguém  

Pegou na orelha da bola, pegou de 

chiripa 

Chute sem direção 

Meteu pro barbante Chutou a bola para dentro do gol 

Foi totalmente envolvida a defesa do 

Grêmio  

Refere-se à fragilidade dos defensores do 

Grêmio ao sofrer ataques dos adversários 

Bate a bola no Fred A Bola se chocou contra o corpo do 

zagueiro gremista. 

Recolheu, bateu direto pra fora pra 

linha de fundo, que arremate do 

Giuliano!!! 

Dominou a bola, porém chutou muito 

forte e ela foi para fora do campo pelo 

fundo do mesmo.  

Rasgou de qualquer maneira Chutou de qualquer maneira  

Se adianta todo o time do Grêmio O time se posiciona mais à frente, 

buscando atacar o adversário. 

Guerrero tava livre na área do Grêmio O centroavante do Flamengo não estava 

sendo marcado por nenhum jogador 

dentro da área. 

Pintou um amarelo para o jogador O jogador for advertido com o cartão 

amarelo pela arbitragem. 
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A bola tá fora do campo, é lateral Bola saiu pela linha lateral do campo. 

Capitão Tricolor Refere-se ao meio campista Maicon, 

capitão do time do Grêmio. 

Vai dar contragolpe do Flamengo  O flamengo vai contra-atacar o time do 

Grêmio. 

Tava difícil pra entrar essa bola, tava 

complicado, o Paulo Vitor tava 

pegando tudo e mais um pouco... E ai o 

Luan cobrou com perfeição, escanteio 

em curva, tirando do goleiro e tirando 

da zaga e metendo na cabeça do Fred, 

que deu um pelotaço¹ de coco² hein, 

pro fundo da rede do urubu³ 

Narração do Gol do Grêmio feito pelo 

zagueiro Fred. ¹ Pelotaço- tiro com força 

na bola. ² Coco- refere-se à cabeça. ³ Pro 

fundo da rede do Urubu- Refere-se ao 

time do Flamengo, já que sua torcida é 

conhecida como urubuzada. 

Quase que pega a raspa da mandioca Quase que o passe mal feito, acaba certo. 

Tentou o passe em profundidade Tentou lançar a bola. 

Esse é o futebol da Guaíba pra você, 

conferindo as emoções do Campeonato 

Brasileiro 

Bordão usado pelo narrador para chamar 

a torcida para fazer parte da transmissão. 

Carregou em velocidade Foi para o ataque com a bola dominada 

em velocidade, rápido. 

Entrou frio. Não entrou legal no jogo o 

Everton. 

Refere-se ao mau desempenho do 

atacante gremista na partida. 

Miolo  Refere-se a região do meio do campo. 

Quando a coisa tá difícil, tá apertada, 

Geromito tá lá pra tirar. 

Refere-se ao zagueiro gremista Pedro 

Geromel, que pelas suas boas atuações, 

recebeu o apelido de Geromito. 

Deu um bico na bola Quando o jogador chuta forte com a 

ponta da chuteira.  

Bateu na zaga Quando a bola se choca contra o corpo 

dos zagueiros 

Incrível a chance que o Grêmio perde 

para liquidar a fatura. 

Chance de fazer o 2º gol e definir a 

partida. 

Bateu na porta do barraco do 

flamengo, mas não caiu o barraco. 

A bola bateu na trave do gol defendido 

por Paulo Vitor, e não entrou. 

A bola raspou no topete do Guerreiro. A bola passou perto da cabeça do 

centroavante do Flamengo. 

Essa bola passou lambendo o poste do 

Grêmio. 

A bola passou muito perto do Gol 

gremista. 

Chorou, chorou, mas não entrou. Sobre a bola ter passado perto do Gol do 

Grêmio. 

O Grêmio fecha a porta O Grêmio se defende do adversário. 
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6.4 QUADRO DENOTATIVO X CONOTATIVO DE MARCO ANTÔNIO 

PEREIRA 

 

Durante a transmissão de uma partida de futebol, os narradores tem a missão de 

fidelizar o ouvinte. Para isso, alguns deles colocam uma carga de emoção na descrição dos 

lances, assim como se utilizam de figuras de linguagem, atribuindo outros sentidos às 

palavras. O sentido denotativo é o significado real das palavras, e o conotativo é o novo 

significado que o narrador atribui dentro do contexto do jogo. O quadro abaixo ilustra isso: 

 

VOCÁBULOS E/OU 

EXPRESSÕES 

SIGNIFICADO 

DENOTATIVO 

SIGNIFICADO 

CONOTATIVO 

Paulão subiu como um 

bólido, com toda a 

vontade, com toda a gana 

e com velocidade para 

testar pro fundo da rede 

e marcar o segundo do 

Internacional!!! 

Bólido: Fenômeno raro 

produzido por 

meteoroides, que podem se 

originar de asteroides ou 

cometas. Os bólidos 

findam o seu voo visível 

em forma de explosão ou 

flash 

Gol de cabeça feito pelo 

zagueiro e capitão do 

Internacional Paulão. 

Enfeitar Adornar, ornamentar, 

atrever-se. 

Movimentar a bola ou 

trocar passes sem 

finalidade, objetivando 

apenas agradar a torcida 

com jogadas de efeito 

Entregar a bola Ato de entregar; Passar a bola para outro 

jogador, ou em outras 

situações perder a bola 

para o adversário, podendo 

proporcionar o gol. 

Abriu o jogo Falar a verdade  Jogou pelas pontas, lançar 

a bola pela lateral do 

campo. 

Cavou o lateral Revolver a terra com 

enxada ou pá. 

Quando o jogador deixa a 

bola sair pela lateral do 

campo, para reter a posse 

da bola para o seu time. 

Enfiou a bola Porção de coisas dispostas 

em linhas, ou fileira. 

Fez o passe entre os 

zagueiros. 

Fez o pivô na 

intermediária 

Causador, personagem 

principal de alguma 

situação. 

Ficou para puxar a 

marcação no meio de 

campo. 

Aperta a marcação  Ato de apertar, sufocar. Situação em que um ou 

mais jogadores fazem uma 

marcação mais ostensiva 

em seus adversários. 

Rolou a bola Ato de fazer girar, dar Passar a bola. 
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voltas. 

Ligou a bola Ato de dar conexão, 

encadear. 

Fez um passe longo, 

também como ligação 

direta. 

Bateu de perna esquerda

   

Ato de bater, dar pancadas. Chutou com a perna 

esquerda. 

Pegou mal na bola   Ato de agarrar, segurar. Chutou muito fraco. 

Pelota  Bola pequena, de metal ou 

ferro; couro de boi em 

forma de cesto, que serve 

de barquinho na passagem 

dos rios. 

Refere-se à bola 

Arrancar   Ação de arrancar, 

investida 

Partir em velocidade pelo 

campo adversário. 

Balanço     Ato de balançar, sacudir. Chute forte em direção a 

meta. 

Limpar  Tornar limpo. Driblar o adversário 

Marcar  Ato de pôr marca em algo Fazer o gol. 

Bomba  Projétil com carga 

explosiva e uma espoleta 

de percussão ou de tempo. 

Chute forte em direção ao 

gol. 

Salvar  Livrar de um perigo; Dar 

saúde. 

Quando o goleiro faz a 

defesa. 

Fintar   Contribuição 

extraordinária; Encargo 

pecuniário (dinheiro) 

Drible no adversário. 

Também chamado de 

corte. 

Carregar a bola  Colocar carga; Encher; 

Acumular; 

Jogar com a bola 

dominada. 

Passou “troviscando” o 

gol do Muriel  

Trovejar A bola passou muito perto 

do gol do Internacional. 

“Goleirão” deu um 

presente 

Ato de presentear, doar 

algo à alguém. 

Situação em que a bola 

escapa do defensor, ou o 

mesmo faz um passe para 

o adversário. 

Servir  Prestar serviço; cumprir 

deveres 

Dar um bom passe, uma 

boa jogada. 

Cobertura (no caso desta 

partida, Paulão 

protegendo a zaga);   
   

Ação de cobrir; 

reportagem abrangendo 

um evento; provisão de 

fundos para garantir uma 

operação financeira; 

Quando um jogador tem a 

ação de cobrir ou proteger 

o espaço defendido pelo 

seu companheiro, quando 

este correr perigo de ser 

superado pelo Adversário. 

 É a nomenclatura dada a 

um  

chute ou passe pelo alto, 

que acaba por cobrir o 

goleiro ou mais 

adversários; 

Cara do Gol   Semblante, aparência; 

Parte anterior da cabeça, 

Entrada da grande área; 
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desde a testa até o queixo. 

Goleada Grande quantidade de gols 

feitos em uma mesma 

partida. 

É a larga margem de gols 

com a qual uma equipe 

derrota a outra. 

Bola rolando Ato de andar em roda, 

fazer girar. 

Começa a partida. 

Campo de retaguarda Parte oposta à frente, 

localizada na parte de trás. 

Região onde atuam os 

defensores, zagueiros e 

goleiros. 

Meia-Lua A Lua em forma de 

semicírculo; Quarto 

crescente. 

Também conhecida por 

arco penal, localizada na 

entrada da área, serve para 

delimitar a distância que 

os jogadores devem 

permanecer da marca do 

pênalti, cerca de 9,15 m. 

Apenas o goleiro e o 

batedor podem estar à 

frente dela. Meia-lua 

também é a nomenclatura 

de um drible. 

Cobrança Ato de cobrar. Quando o jogador executa 

a marcação de uma falta a 

favor do seu time.   

Desarme Apaziguar, tirar, fazer 

depor as armas. 

Tomar a bola do 

adversário; 

Recolheu, bateu direto 

pra fora, pra linha de 

fundo que arremate do 

Giuliano!!!   

Arremate: Ato ou efeito de 

arrematar. 

Dominou a bola, porém 

chutou muito forte e ela 

foi para fora do campo 

pelo fundo do mesmo. 

Rasgou de qualquer 

maneira   

Dividir em pedaços; Chutou de qualquer 

maneira.   

Miolo  Parte interna do pão; 

Cérebro; massa encefálica. 

Refere-se a região do meio 

do campo. 

Deu um bico na bola   Extremidade da boca das 

aves e de outros animais, 

como as tartarugas; Ponta 

de algum objeto, com um 

arpão. 

Quando o jogador chuta 

forte com a ponta da 

chuteira. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo desta pesquisa foi a de investigar quais as estratégias que o 

narrador Marco Antônio Pereira, da Rádio Guaíba de Porto Alegre (RS), utiliza para atrair a 

atenção dos ouvintes na sua narração durante as transmissões de futebol do veículo para que o 

mesmo trabalha.  

 

 O primeiro passo desse estudo foi buscar leituras, por meio de livros, artigos, 

publicações diversas e trabalhos acadêmicos, que abordassem a linguagem empregada no 

meio radiofônico para atrair ouvintes para as transmissões esportivas. Também analisamos 

duas partidas do narrador para comparar as suas narrações e descobrir qual o tipo de 

linguagem utilizada por ele, seja ela denotativa, que emprega o sentido real das palavras, ou 

conotativa, que é aquele tipo de linguagem que se apoia em metáforas, gírias e chavões, para 

agregar novos sentidos as palavras, na busca por uma identificação própria durante a narração.  

 

 Ao analisar as duas partidas, constatamos que o narrador faz o uso de um tipo de 

narração muito peculiar, chamada de “narração mista”. Enquanto outros narradores se 

esmeram, buscando utilizar variadas figuras de linguagem na narração das partidas, Pereira, 

predominantemente, emprega a linguagem denotativa, mesclando figuras de linguagem para 

dar um toque especial a sua narração e para aproximar os seus ouvintes de si.  

  

Cada gol era narrado de uma forma diferente. Após o grito de gol, Pereira buscava 

explicar como o mesmo ocorreu, e no final aplicava uma figura de linguagem que fazia 

referência aos clubes ou aos jogadores como, por exemplo, “Deu um pelotaço de coco pro 

fundo da rede do urubu”, “Cutucou pro fundo do barbante do Inter”, “Cai o barraco anilado 

definitivamente”.  

 

 Não poderíamos deixar de salientar a entrevista com o narrador, que é o objeto desta 

pesquisa. Ela foi um fator que enriqueceu o conteúdo do trabalho, além de podermos escutar 

da própria boca de quem faz futebol, o quão importante essa tarefa se torna, na medida em 

que é imprescindível que se busque a originalidade, o estilo próprio e a fidelidade àquilo que 

se está narrando. Tentar enganar o ouvinte, exagerando na emoção, põe em risco a 

credibilidade do trabalho do narrador e do veículo que ele está representando.  
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Embora tenha se inspirado em outros narradores no começo de sua carreira, Pereira 

salienta a importância de construir um estilo próprio de narração. Pois esse é o único jeito de 

conquistar o carinho e a preferência do público-ouvinte. A linguagem empregada deve ser 

clara e simples, sem perder a criatividade, porém, se fazendo entender.  

  

O que podemos tirar desta experiência é que narrar futebol, mais do que apenas relatar 

o andamento da partida, mais do que gritar gol, é mais do que ter uma bela voz, enfim narrar 

futebol é estabelecer uma relação de parceria entre quem fala aos microfones com aqueles que 

os escutam. Salvo alguns cuidados que devem ser tomados no que diz respeito ao vocabulário, 

o narrador deve levar a emoção das jogadas, dos gols e do espetáculo que é o futebol.  

 

Deve falar ao senhor de idade do interior que escuta com o rádio à pilha, à moça e ao 

rapaz no som do carro, e ao garotinho que escuta pela internet no seu tablete, celular ou 

computador, eles precisam e querem entender a mensagem que o narrador está transmitindo e 

este de ve fazer com que se sintam parte daquilo que ouvem como se estivessem no estádio 

acompanhando a partida e literalmente estar ao lado dos jogadores em campo. 

 

Esses ouvintes, tão distintos entre si, querem escolher a rádio que lhes represente, e 

que, por assim ser, represente a diversidade que é o público que acompanha o futebol no 

rádio. Querem escolher a rádio que é capaz de unir a família numa tarde de domingo, do velho 

ao novo em torno de uma paixão em comum que atravessa gerações, e que não deixará de 

existir com o passar do tempo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A - Fotografias 

 

Registro feito logo após a entrevista com o narrador Marco Antônio Pereira, nos 

estúdios da Rádio Guaíba em Porto Alegre, no dia 7 de junho de 2016 
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Estúdio aonde ocorreu a entrevista com o narrador 

 

  Central Técnica da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, RS 
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Redação da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, RS 

 

  Redação da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, RS 
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Equipe da Rádio Guaíba 

 

Anexo B – Entrevista 

 

1ª Pergunta: Quais as tuas estratégias para convidar o ouvinte a acompanhar e 

vibrar contigo durante a transmissão de uma partida de futebol? 

-  Bom Bernardo, é bom falar contigo, é uma satisfação poder conversar contigo para 

mim também. Eu fico muito feliz que tu tenhas me escolhido para o teu trabalho e que 

tu estás iniciando uma carreira que eu espero que seja tão brilhante quanto a dos 

profissionais que trabalham aqui em Porto Alegre. E eu fico muito feliz que tu tenhas 

me procurado e eu me coloco sempre à disposição das pessoas que me procuram. Eu 

acho que eu sempre tive, assim, um estilo humilde para tratar com todo mundo, e 

sempre respeito as pessoas que estão começando. E as minhas estratégias, elas são 

simples. Eu comecei lá na minha cidade, em Novo Hamburgo, como tu bem sabes, e 

eu fui aprendendo com grandes profissionais, ouvindo grandes profissionais, me 

inspirando neles para depois tentar definir o meu estilo, criar um estilo próprio para 

identificar e marcar a minha narração. Então eu acho que ter cuidados com a voz que é 

importante, tu ser fiel à aquilo que está acontecendo, respeitar o ouvinte, não inventar, 
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não mentir, eu acho que são estratégias que tu pode utilizar muito bem pra cativar o 

teu ouvinte. E uma coisa que eu acho que é fundamental no rádio, é tu levar a emoção. 

Se tu traduz para o teu ouvinte um jogo sem graça, sem emoção, ele vai desligar o 

rádio. Então para tu cativares esse ouvinte, tu tens que utilizar um pouco de emoção... 

Colocar um pouco mais de emoção. Às vezes, não é que tu vais mentir para o teu 

ouvinte, né... Como que tu vai colocar uma carga de emoção para que ele possa 

continuar te ouvindo e se interessar por aquilo que tu tá passando pra ele... que é o 

nosso produto, que é a transmissão do jogo. 

 

2ª Pergunta: Tu procuras chamar o público gaúcho nas transmissões? E como tu 

fazes isso? 

- Isso acontece assim: O profissional não pode ter time, tu tens que ser imparcial, tem 

que ser completamente independente. Mas nós aqui, nós transmitimos o futebol, aqui 

em Porto Alegre, nós da Guaíba, para os caras que torcem para o Grêmio e para o Inter 

basicamente. Esse é o nosso público alvo. Os gremistas como o teu tio que está aqui 

conosco, e para os colorados. Nós temos que torcer para que os times daqui estejam 

bem, que eles ganhem, porque para nós é importante. Se o Corinthians ganhar o 

Campeonato Brasileiro, nós não vamos ir para o Japão cobrir a final do Mundial, não 

vamos fazer a final da Libertadores, etc. Agora, se Inter e Grêmio ganharem, sim, é o 

nosso produto, é o nosso pão. Então nós puxamos a brasa para os times daqui. Porque 

eu tô falando na Arena para o torcedor do Grêmio e no Beira-Rio para o torcedor do 

Inter. Os palmeirenses vão ouvir a Jovem Pan, vão ouvir a Bradesco FM, vão ouvir a 

Bandeirantes, vão ouvir as emissoras de São Paulo. Então, eu falo para a maioria dos 

nossos ouvintes que é de gremistas e colorados. 

 

3ª Pergunta: O que tu consideras de primordial para fidelizar os ouvintes e eles 

preferirem escutar ao Marcão? 

- Isso aí é um conjunto de coisas. Eu acho que tu tens que ter uma identificação, uma 

identidade com o ouvinte. Eu quero ter a pretensão, mínima de achar que eu na minha 

transferência da Gaúcha para a Guaíba, trouxe alguns ouvintes para cá. Pessoas que 

estavam acostumadas a me ouvir. O rádio também é formado por hábitos, e para 

mudar os hábitos é difícil, entende? Se tu estás acostumado a ouvir uma emissora, 

acostumado a ouvir sempre a Rádio Guaíba, vai ser complicado se tu te identifica com 
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aquele comunicador, vai ser difícil que ele ouça a Rádio Grenal, por exemplo. Tem 

essa questão. Tu tens que te identificar e o ouvinte se identificar contigo, isso tem que 

ser recíproco. Tu tens que dar o recado certo para aquele cara. Para tu construíres uma 

audiência, é muito difícil, é muito complicado. Agora, para perder um ouvinte, é muito 

simples. Basta dizer uma bobagem, basta dizer algo que não só o desagrade, mas que 

irrite o teu ouvinte. Se o cara ficar bravo contigo por causa de uma opinião muito 

forte, ele vai acabar trocando de emissora. Então, tu tens que ter isso, mas essa questão 

da identificação, é fundamental, é importante. E para tu chegares lá, tens que fazer um 

bom trabalho. 

 

4ª Pergunta: Tu achas que o ouvinte escolhe a emissora e o narrador, ou escolhe 

apenas o narrador? 

- Escolhe. Eu acho o seguinte: Eu acho que o trabalho de todo mundo é importante. Os 

comentaristas são importantes, pois o ouvinte quer uma opinião forte. Os repórteres 

também são de fundamental importância, os técnicos de som que estão nos estádios, 

que estão nos estúdios, o plantão, todos essas pessoas formam um time. Agora, na 

hora que a bola rola, que é mais importante, o ouvinte vai escolher a rádio pelo 

locutor. Raramente em algum outro caso, ele vá deixar de ouvir a rádio por causa do 

locutor. Isso é muito difícil de acontecer. O narrador é a figura central, é ele quem 

comanda toda a transmissão, ele tem esse poder, ele tem que saber fazer isso. E há 

pessoas que vão ouvir pelo locutor, que tem essa identificação com o locutor. 

 

5ª Pergunta: Marcão além de tu ser um grande narrador de rádio, tu já narraste 

futebol pela TV no canal PFC. Como foi que surgiu essa oportunidade? E que 

lições tu levas para a tua vida dessa experiência? 

- Eu fiz um pouco de televisão. No começo desse processo de TV à cabo, quando 

começamos a fazer, eu estava na RBS naquela época ainda e eu fiz alguns jogos 

naquela época, quando ainda se chamava Net, eu fazia os jogos para a Net. Depois 

virou PFC. Foi 1996, 97, eu sou bom em lembranças, mas é por aí... já tem muito 

tempo. Na Gaúcha, naquela época, tinha o Pedro Ernesto, tinha o Brauner, eu e o Zé 

Aldo, e a gente se revezava nas transmissões. Então, o pessoal que sobrava na rádio, ia 

para a TV fazer as transmissões. E eu fiz muitos jogos lá. E depois da Copa da França, 

em 1998, eu fiz futebol só no rádio. Eu sou cara do rádio. É bacana fazer televisão, 

mostrar a cara na TV, as pessoas conseguem te identificar melhor, é bacana. Mas eu 
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sou um cara de rádio. É diferente, e eu gosto mais de fazer rádio, me sinto melhor e 

mais tranquilo.  

 

6ª Pergunta: Qual a diferença entre a narração de rádio e a de televisão, ao teu 

ver? 

- Isso é bem complicado sabia? Parece ser tão simples, mas aí tu tens que entender a 

sutileza de saber fazer televisão na televisão e rádio no rádio. Muitas vezes o locutor 

faz rádio na TV para depois fazer TV no rádio, o que é ruim, para os dois lados, pois é 

bastante complicado. É difícil, tu tens que te adaptar a isso para fazer esse trabalho.  

 

7ª  Pergunta: Tu começaste a carreira na Rádio Progresso de Novo Hamburgo, 

tua cidade natal, em meio a uma greve de narradores, Milton Vergara Correa 

chefe foi quem te abriu as portas. Qual é o teu sentimento quando tu te recordas 

disso? Tu achas que a tua vida seria diferente se isso não tivesse acontecido? 

- Olha, eu outro dia tive uma felicidade muito grande. Eu reencontrei os filhos do seu 

Milton, que moram fora, em Recife, em Maceió. Eles estiveram aqui me visitando e 

foi muito bacana esse reencontro. Foi um homem que eu digo que teve uma visão do 

trabalho, aquele cara que tem o faro da coisa. Então, ele percebeu que eu poderia ter 

um futuro, e acabou me dando a oportunidade. Sou eternamente grato à ele, já 

falecido, que Deus o tenha, me deu essa chance. Eu comecei lá em Novo Hamburgo, e 

hoje não existe mais a Rádio Progresso, mas o prefixo é o mesmo, mas agora chama-

se Rádio ABC, uma rádio muito conceituada na região, e foi lá que eu tive as 

primeiras oportunidades. Depois eu sai, vim para a capital, mas antes dei uma 

passadinha pelo Paraná, pelo interior do Paraná, em Toledo. Foi muito bom o 

aprendizado, pois é uma escola diferente de rádio, mais parecido com as rádios 

paulistas, e com profissionais experientes e que me ensinaram muitas coisas. Isso é 

uma questão fundamental, o cara tem que saber aprender às vezes. Pois nem sempre 

vão te dar o peixe, mas a vara para pescar, e tu tens que saber fazer isso. Tens que ter a 

manha de pescar, botar o anzol aonde está passando o cardume. Então, essas coisas 

todas aconteceram comigo, os caras foram me ensinando, eu fui aprendendo bastante, 

pois é preciso humildade para aprender e assim vai nesse processo todo. Aí depois, 

vim para Porto Alegre e passei pela Guaíba, pela Difusora, que hoje é a Bandeirantes, 

fiquei 5 anos na Guaíba, fiz a minha primeira Copa do Mundo aqui, foi muito bacana, 

jamais vou esquecer, isso têm 26 anos já. 
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8ª Pergunta: O que mais te marcou na primeira Copa do Mundo que tu 

narraste? 

- Tudo. Foi a primeira experiência que eu tive para conviver com as grandes feras do 

rádio, os grandes jogadores. O Maradona tava jogando aquela Copa do Mundo, o 

Careca, a Alemanha tinha um timaço naquela Copa. O Brasil também tinha um bom 

time, mas aí o Lazaroni tinha ideias equivocadas... Mas enfim, a experiência 

profissional de abrir uma Copa do Mundo, é fantástica. Então, eu só tenho grandes e 

boas lembranças das sete Copas do Mundo que fiz. Eu tenho muito mais lembranças 

da minha primeira Copa, talvez por ser a primeira. Foram pela ordem, Itália, Estados 

Unidos, França, Japão e Coreia, Alemanha, África do Sul e Brasil. 

 

 9ª Pergunta: Tu foste o único narrador a cobrir todos os jogos da Copa de 2014 a 

narrar os jogos de POA. Qual teu sentimento sobre isso? 

- Foi uma marca muito importante para mim. Foi uma decisão da Rádio Gaúcha, eu 

fiquei com os jogos daqui e o Pedro com os jogos da seleção, eles colocaram com a mesma 

importância. Eu dei sorte, fiz os melhores jogos. Foi bacana que os jogos daqui foram muito 

bons. Depois narrei a semifinal e a final no Maracanã, como um prêmio pelo trabalho que fiz 

aqui. Foi muito legal, essa é uma lembrança muito bacana que eu tenho da Copa do Mundo 

em Porto Alegre. Foi bem legal essa experiência, fiquei muito feliz. Como sou um cara muito 

religioso, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. 

 

10ª Pergunta: Qual tu julgas ser o estilo da tua narração? 

- É o estilo Marcão. Olha, eu acho que é uma mistura de denotativo e conotativo. Eu 

ouvia muito rádio quando era guri, na minha casa se ouvia muito rádio, pois o meu tio 

participava do Programa Maurício Sobrinho na Rádio Gaúcha. Ele tinha um vozeirão, uma 

voz bonita, o meu pai também tinha uma voz muito bonita. Nós herdamos um pouco disso, eu 

e o meu irmão. Meu irmão é jornalista, mas não é radialista. Eu tenho um filho que é 

radialista, é narrador, está começando a carreira na Rádio Grenal, e eu estou muito orgulhoso 

que ele possa seguir a minha carreira. Fico muito feliz com o Henrique Pereira. Então, como 

eu dizia, eu ouvia muito rádio e daí misturei o que eu aprendi no começo até agora, até formar 
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a minha identidade profissional, a minha personalidade de narrador. Eu misturei um pouco do 

rádio de São Paulo que é aquele rádio vinhetado, cheio de gírias e tal, com a narração mais 

técnica, que era um estilo Ranzolin, por exemplo. Evidentemente que haverá influência do 

Ranzolin na minha geração, pois a tiveram. Do Haroldo também, um pouco, mas o Haroldo já 

fez mais a escola de São Paulo. Então eu acho que é uma mistura legal disso, uma mistura 

dessas questões todas aí.  

 

11ª Pergunta: Quais foram as mudanças que fizeste na tua narração ao longo da 

carreira? 

- O narrador deve sempre fazer um simples trabalho que é ouvir a si próprio. Outro dia 

me chamaram a atenção de que eu falava “olha, olha aí”. Mas como é que as pessoas vão ver 

no rádio? Isso é vício de linguagem e tu só percebes quando vai ouvir de novo, pois vícios e 

algumas bobagens e falamos sem saber. Então tem que ouvir. E ás vezes, quando ouço, penso: 

“Isso aí não tá legal, tá muito gritado”. Então eu vou tentando melhorar sempre. Agora, desde 

que eu vim para a Guaíba, não consegui me ouvir, mas ouço a reprodução dos gols e penso 

assim: “Nossa, que coisa horrorosa, não era isso que eu queria ter dito”. Mas é o que sai na 

hora né... Tirando esses bordões que eu uso e que às vezes esqueço, eu não tenho nada 

premeditado. Sai tudo ao natural, eu acho que isso é bacana, e eu prefiro assim. Eu não 

escrevo nada, só anoto as escalações. Se eu vou em algum lugar que eu não conheço, aí eu 

também escrevo o nome do estádio para não esquecer, porque às vezes dá um branco e tu vais 

te perder completamente.  

 

12ª Pergunta: Antigamente, o narrador tinha apenas a imagem dos jogadores em 

campo para poder narrar. Hoje temos os monitores. Isso ajuda ou atrapalha? 

- O monitor mostra a imagem sempre depois. Isso ajuda apenas para tirar a dúvida de 

um lance. Mas, para narrar não ajuda em muita coisa. Por exemplo, na Arena do Grêmio, é 

muito alto para poder enxergar o campo. No Beira-Rio não é tanto, mas é distante também do 

campo. Então, às vezes há jogadores parecidos, e tu pode aproveitar para quando chamar os 

repórteres, ver no monitor quem vai ser o cobrador das faltas ou dos escanteios, pois tu não 

tens certeza quem ele é. Podes também perguntar ao repórter. Mas na narração, os monitores 

não influenciam, pois o rádio está sempre à frente.  
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  13ª Pergunta: Dentre algumas das personalidades em que tu te inspirou como 

narrador estão Osmar Santos, Ranzolin e José Silvério. O que tu tens de cada um deles 

em ti? 

- Eu levo do Ranzolin a técnica, do José Silvério a emoção, pretensão achar isso, mas já que 

tu me perguntaste, estou achando que é. E do Osmar Santos, a alegria, pois sou um cara que 

procura transmitir a alegria, sou um cara que sempre tá dando um recado legal, faço umas 

piadas, brincadeiras. Eu gosto disso sabe? As vezes tenho que me controlar para não fazer 

muito, mesmo que eu goste. Então, eu acho que especialmente a irreverência e a alegria do 

Osmar Santos, que sempre foi um cara maravilhoso, a técnica do Ranzolin, que sempre foi um 

narrador tecnicamente perfeito e a emoção do José Silvério, que é um cara sensacional 

também. Eu tive a honra de trabalhar com o Ranzolin durante muitos anos, quase não convivi 

com o Osmar Santos, mas com o Silvério, eu tive e tenho ainda uma amizade muito grande. 

Outro dia eu o encontrei na Arena do Corinthians, nos abraçamos e tudo. Ele é um cara que eu 

respeito bastante. 

 

14ª Pergunta: Eu li na internet, em uma entrevista que tu deste em 2010, onde tu 

falas que o Osmar Santos é o “Pai da matéria”. Por que? 

- Porque ele mudou o estilo de narração do futebol brasileiro. Era um estilo muito 

técnico. Mais técnico do que irreverente, do que alegre. E aí, o Osmar Santos chegou trazendo 

bordões, trazendo frases, trazendo alegria, falando coisas que o torcedor da rua quer ouvir. 

Trouxe a linguagem do povão para dentro do rádio. Isso é uma coisa que ele fez, mudou a 

linguagem do rádio. Eu até me emociono falando desse cara. Ele foi o “Pai da matéria” e 

ainda é. Eu era guri, queria trabalhar nisso e ouvia bastante aquela coisa muito brasileira, 

aquela irreverência que ele colocou no rádio.  

 

15ª Pergunta: E a partir disso, tu foste te moldando? 

- Eu fui me moldando, exato. Até criar aquilo que eu disse antes, que é a minha 

própria personalidade como narrador. Quando comecei, usava a frase de um ou de outro, até 

conseguir encaixar. Porque no começo, tu tens muitas coisas para pensar. Cada jogo é um 

jogo, tá? Mas é como dirigir um automóvel. No começo tu pensas: “ Ah vou botar uma 

segunda, uma terceira” , depois da tanto tempo dirigindo, tu não pensas mais, e vai colocando 

as marchas automaticamente. E assim é também no meu trabalho. Tem coisas que vão saindo 

naturalmente.  
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16ª Pergunta: que tu atribui o não surgimento de novos narradores para o 

futebol do rádio? Falta talento ou oportunidade? 

- Puxa, essa é uma pergunta difícil. Não sei te dizer. Porque nós temos aí uns meninos 

que estão começando, mas que ainda não conseguiram se firmar. Mas estão fazendo um bom 

trabalho. Tem o Pfeiffer aqui na Guaíba, tem o meu filho Henrique e o Angelo Afonso na 

Rádio Grenal. E eu não estou vendo muito mais jovens nesse meio. Vários tentaram, mas eu 

não saberia te dizer, eu não tenho resposta. Mas tem um vácuo aí. Uma geração que cresceu, 

que ficou forte, mas depois não apareceu mais ninguém. Não foi por a gente não dar espaço, 

não é isso. Oportunidade teve para todo mundo. Não sei explicar. Mas quem sabe a tua 

geração e a do meu filho possam dar certo. Porque eu e o José Aldo, por exemplo, já 

passamos dos 50, o Orestes já passou dos 60, o Pedro Ernesto está quase com 70 e é por aí. 

Então quem tá vindo atrás aí, tem que buscar. 

 

17ª Pergunta: O que é necessário para se tornar um bom narrador?  

- Tem que nascer para isso, gostar disso. Tem que estar no DNA. Ser criativo, 

espontâneo. Tu tens que ter uma boa dose de carisma também, para conseguir ser um bom 

narrador. Tu tens que ter personalidade na tua voz, para atrair os caras que estão te ouvindo. 

Acho que isso é fundamental. E tem coisas que tu não consegues comprar, tem que buscar, 

trabalhar. Como é que eu posso ser mais carismático, ou não posso ser? Como é que eu vou 

ser mais alegre? Ou como é que eu vou formar a minha personalidade na voz? Tem que ter 

personalidade na voz para conseguir isso. Então tu tens que parar, refletir e pensar nisso tudo. 

Será que eu me comunico bem com as pessoas? Será que as pessoas gostam de me ver, e falar 

comigo? Se não, vou tratar de corrigir isso. Vou tratar de ser mais simpático, vou tratar de ser 

mais atencioso com elas. Isso pode se transformar numa maneira carismática de se convencer 

as pessoas. Há pessoas que tem esse talento naturalmente, elas atraem isso, juntam as pessoas 

como se fosse um imã, isso é legal. 

 

18ª Pergunta: Um jogo marcante? 

- Eu faço referência à um jogo que meu deu uma projeção legal, que é da minha 

primeira Copa do Mundo. Foi Brasil contra a Argentina, o Brasil foi eliminado, então a Fifa 

faz sempre um vídeo oficial das copas, e nunca tem o locutor. Mas nesse vídeo da Copa de 

1990, eu apareço. Fui entrevistado quando ia para a Argentina, pois o vídeo mostra a minha 

decepção com o gol do Caniggia, eliminado a Seleção Brasileira. 
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19ª Pergunta: Um gol marcante? 

- Sabe qual é o gol que eu queria ter narrado mas não narrei? Eu sempre digo isso. O 

gol do Branco na copa de 1994 contra a Holanda. Um gol de falta, o Romário se encolhe e a 

bola passa. Nossa que gol. Ele tinha um “coice”. Que homem bom aquele Branco. Gente fina, 

de Bagé, um cara sensacional, meu “amigasso”. Eu adoro falar com ele. E esse gol eu não 

narrei, mas queria ter narrado. Foi o Haroldo quem narrou pela Guaíba, e na época, quando eu 

estava na Gaúcha foi o Ranzolin.  

 

 

20ª Pergunta: Um Jogador Marcante? 

- Eu vi Pelé jogar. Eu tenho dois caras para citar da dupla Grenal que eu acho 

fantásticos. O Renato pelo Grêmio, e o Falcão pelo Inter. São jogadores extraclasse. 

 

21ª Pergunta: O sentimento de voltar para a rádio Guaíba? 

-  Isso foi um negócio muito bacana que aconteceu na minha vida. Eu já estava 

namorando com o Nando Gross a minha volta para cá desde que ele veio. Eu já estou há seis 

meses aqui e ele há dois anos. No segundo dia dele aqui, a gente já tinha conversado para eu 

voltar para cá. Então, a gente flertou, namorou, noivou e aí casou. E eu adoro estar aqui, me 

sinto em casa, moro perto, venho caminhando até aqui. Eu me identifico muito com essa 

Rádio, com o povo, com o prefixo, conheço praticamente todos aqui, fui muito bem recebido. 

Eu acompanho o rádio há muito tempo e eu acho que nunca foi feita uma ação de marketing 

tão forte em nenhuma rádio para apresentar um locutor, nem pro Garotinho, quando ele voltou 

para a Rádio Globo, depois para a Tupi, nenhuma ação tão forte quanto a que foi feita comigo 

aqui. Sou eternamente grato ao Nando, ao Luciano que é o diretor da Rádio, pela ação que 

fizeram comigo na minha volta para cá. Foi muito emocionante. Venho trabalhar todos os dias 

com muita alegria e satisfação. Agradeço à Deus por isso todos os dias.  

 

22ª Pergunta: Quais são os teus planos para o futuro? Existe algo que tu ainda 

não alcançaste na tua vida? 

- Há muitas coisas que não conquistei. Mas sempre tenho novos desafios, novos 

sonhos, expectativas, novas esperanças. Quando voltei para cá, o que planejamos? Um sonho 

de tomar uma fatia maior da audiência, penso nisso e sonho com isso todos os dias. Tenho 

que fazer um trabalho legal para atingirmos a nossa meta. Nós não vamos derrubar a Rádio 

Gaúcha, evidentemente que não. Ele tem uma ótima equipe e uma ótima estrutura, mas nós 
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também temos a nossa equipe com muita qualidade, estrutura e vontade de tirar uma fatia 

maior da audiência, que sabemos que estamos conseguindo. Estamos trabalhando nisso e eu 

tenho esse sonho de chegar ao final do ano e saber que terminamos melhor do que 

começamos. E por enquanto, não penso em parar. 


