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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar a narração radiofônica de futebol feita pelos locutores 

esportivos Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, e Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha, 

ambas emissoras em amplitude modulada (AM) e com sede em Porto Alegre (RS). O objetivo 

é verificar quais são as estratégias utilizadas pelos dois narradores, nas transmissões de jogos 

de futebol pelo rádio, para atrair a atenção dos ouvintes. O estudo tem por finalidade, ainda, 

descrever a linguagem empregada por cada narrador e os jargões e expressões usados para 

obter a audiência dos ouvintes. Esta pesquisa tem como objeto de análise, os 90 minutos da 

partida entre Grêmio e Internacional, realizado no dia 19 de julho, no Estádio Olímpico, pelo 

Campeonato Brasileiro da Série A 2009. O Gre-Nal está entre os maiores clássicos do futebol 

nacional e completa 100 anos de confrontos na atual temporada. As narrações dos dois 

locutores foram gravadas. O conteúdo das falas foi analisado e comparado. A parte teórica 

deste estudo está embasada em autores como Schinner, Barbeiro, Rangel, Ferraretto, Guerra e 

Maranhão, entre outros. Além de entrevista com os dois narradores, realizamos uma 

observação-participante no dia do clássico, no Estádio Olímpico, na capital gaúcha.  

  
 

Palavras-chave: Jornalismo esportivo; rádio; futebol; narração. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 Este Trabalho Final de Graduação (TFG) visa analisar a narração esportiva no rádio. O 

tema foi escolhido a partir da minha paixão por este veículo, somada a apreciação pelo 

futebol. Desde novo escuto jogos de futebol pelo rádio e sempre tive curiosidade em conhecer 

e estudar tudo que gira em torno de uma transmissão futebolística radiofônica. 

 No primeiro capítulo, pesquisamos a história do rádio, como surgiu esse veículo e 

quando ele chegou ao Brasil. No segundo capítulo, analisamos a relação do futebol com esse 

meio de comunicação. Além disso, examinamos de que forma a modalidade passou a fazer 

parte das programações de rádio e porque é tão comum o radinho de pilha, até hoje, estar 

presente nos estádios de futebol, como aparece no terceiro capítulo. 

 A fim de verificar o que verdadeiramente é narrar futebol pelo rádio, elegemos para 

fazer parte do estudo dois ícones da narração esportiva do estado do Rio Grande do Sul: 

Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, e Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha. Durante a 

pesquisa, analisamos as técnicas e as estratégias que os locutores citados utilizam para 

conquistar a audiência dos ouvintes na hora dos jogos. Mostramos o estilo de narração que 

eles empregam nas jornadas, a linguagem, as expressões, os jargões e as frases que marcam 

suas transmissões. Verificamos de que forma os locutores procuram a “aproximação” em 

relação aos que lhes escutam.  

 No quarto capítulo, intitulado “Narração”, entre outros estudos, avaliamos a 

importância do narrador, que é aquele que conduz a jornada esportiva no rádio, seu papel 

social e também o prestígio que esses profissionais são capazes de trazer para as emissoras em 

que trabalham. Entramos também no mérito que conflita razão versus emoção na hora de 

narrar futebol por este veículo. 

 Na escolha desses nomes, nos deparamos diante de, não só, uma disputa por audiência 

e uma guerra de emissoras, mas também um confronto de estilos distintos de narrar futebol 

pelo rádio. Vimos duas formas diferentes e eficientes de locução esportiva radiofônica. 

Haroldo de Souza é mais conotativo, usa muito o sentido figurado na linguagem em geral. Já 

Pedro Ernesto Denardin, mesmo que use algum termo do dicionário “futebolês”, 

predominantemente é denotativo. A maneira que cada um deles tem de descrever os lances de 

uma partida de futebol não é igual, mas cada um com o seu talento faz com que o ouvinte 

“veja o jogo”, mesmo que não esteja presente no estádio.  
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 O enfoque foi dado aos aspectos que constituem a narração esportiva radiofônica. A 

meta é relatar como, através da emoção, da precisão e da apresentação dos fatos acontecidos 

em campo, um locutor esportivo consegue fazer-se entender e, além disso, situar quem lhe 

ouve. Ao longo de todo o processo de pesquisa procuramos explicar também o papel do rádio, 

pois só ele pode trazer a riqueza em detalhes para quem não pode ver a repetição dos lances, 

por exemplo. É o rádio que antecipa a informação na maioria das vezes. O torcedor mais 

fanático precisa “vivenciar” o que acontece dentro de campo e, inegavelmente, este veículo 

acelera esse processo e mexe com os sentimentos de forma mais intensa. 

 No decorrer da análise, a partir do sexto capítulo, comprovamos que o narrador de 

futebol não é só aquele profissional que fica nas cabines. E não necessariamente precisa ser 

um adulto. Nas próprias “peladas” de rua e nos jogos de botão, existem crianças que 

acompanham os lances ali acontecidos com uma narração “improvisada”. A locução dos 

lances no futebol, independente da modalidade, encontra-se presente. E foi, através de uma 

conversa informal com dois dos mais famosos locutores esportivos gaúchos, que colocamos 

os elementos narrativos em questão. 

 Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, e Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha, dão 

uma noção precisa do que é narrar futebol pelo rádio. Nesse trabalho, observamos as 

revelações, os improvisos utilizados e algumas frases que já são de praxe do “meio” futebol. 

Os locutores relatam que o trunfo para se dar bem na narração é estar informado sobre o 

futebol em geral, e, principalmente, encontrar-se por dentro do momento vivido pelos clubes 

que participam do jogo que se está narrando. 
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2 A HISTÓRIA DO RÁDIO 
 
 
 Corria o final do século XIX e grandes descobertas estavam sendo realizadas. Em um 

curto intervalo de tempo em todo o mundo no campo das comunicações, envolvendo a 

perspectiva de ganho de grandes fortunas, assim como, o interesse de certos países em manter 

em segredo para uso militar, os inventos de seus cientistas e pesquisadores. Desta forma é 

muito difícil afirmar com absoluta certeza quem foi o inventor do Rádio. 

 Em 1897 Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitava a 

mudança de sintonia selecionando a freqüência desejada. No Brasil, o Padre Landell de 

Moura foi precursor nas transmissões de vozes e ruídos. Nos Estados Unidos foram anos de 

pesquisas, tentativas e aprimoramentos até Lee Forest instalar a primeira "estação-estúdio" de 

radiodifusão, em Nova Iorque, no ano de 1916. Aconteceu então o primeiro programa de 

rádio, que se tem notícia. Ele tinha conferências, música de câmara e gravações. Surgiu 

também o primeiro registro de  radiojornalismo, com a transmissão das apurações eleitorais 

para a presidência dos Estados Unidos. 

 A história do rádio está cheia de fatos interessantes, verdadeiros exemplos de 

abnegação e paixão por um meio de comunicação que revolucionou o mundo, alterou hábitos 

e aproximou as pessoas diminuindo distâncias. Dentre algumas controvérsias quanto à data de 

surgimento do rádio vamos partir do momento em que ocorreu a industrialização dos 

equipamentos radiofônicos, por Guglielmo Marconi. Em 1896, este cientista italiano já havia 

demonstrado o funcionamento dos seus aparelhos de emissão e recepção de sinais na 

Inglaterra, quando percebeu a importância comercial da telegrafia. Até então a rádio era 

exclusivamente "telegrafia sem fio", algo já bastante útil e inovador para a época. 

 No Brasil, o Padre Roberto Landell de Moura apresentou documentos provando que, 

em 1893, já havia descoberto a transmissão de sons. Em 1900, o mesmo “inventor” obteve do 

governo brasileiro a carta patente nº 3279, que lhe reconheceu os méritos de pioneirismo 

científico, universal, na área das telecomunicações. No ano seguinte ele embarcou para os 

Estados Unidos e em 1904, o "The Patent Office at Washington" lhe concedeu três cartas 

patentes: para o telégrafo sem fio, para o telefone sem fio e para o transmissor de ondas 

sonoras.  

 Quando o rádio foi inventado, a intenção era aproximar e facilitar a comunicação entre 

locais distantes, segundo afirma Carlos Fernando Schinner, no livro “Manual dos Locutores 

Esportivos”: “Quando eu nasci, meu pai me disse que eu tinha uma missão: ajudar a fazer um 
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mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes do planeta”. (SCHINNER, 2004, 

p.16). 

 No Brasil, em 1922, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que não havia sido 

inaugurada ainda, transmitiu, em razão dos cem anos da Independência do Brasil em 7 de 

setembro, o discurso do então Presidente da República, Epitácio Pessoa. Este fato representou 

a primeira transmissão radiofônica brasileira. O idealizador da Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro foi Edgard Roquete Pinto, considerado o "pai do rádio brasileiro". Juntamente 

com Henry Morize ele fundou em 20 de abril de 1923, a primeira estação de rádio brasileira: a 

já citada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi aí que surgiu o conceito de "rádio sociedade" 

ou "rádio clube", no qual os ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para a 

manutenção da emissora. 

 A radiocomunicação é um meio de comunicação sonoro transmitido por Radiação 

eletromagnética que se propaga através do espaço. É a comunicação entre duas ou mais 

pessoas efetuada sem a necessidade de interligação de fios, utilizando-se as ondas de rádio e a 

qual se faz de maneira imediata.     

 Diferentes segmentos de mercado possuem diferentes necessidades de comunicação. 

Conhecendo os benefícios que a radiocomunicação pode oferecer podemos escolher os 

produtos e desenvolver projetos específicos com soluções completas, sendo elas 

convencionais, troncalizadas ou complexos sistemas de voz e dados. As principais vantagens 

da radiocomunicação são o acesso imediato a pessoas ou grupos; possibilidade de 

comunicação em grupo; formação de grupos de trabalho; a comunicação em locais não 

servidos por outros serviços e a economia com relação a tarifas.  
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3. O FUTEBOL NO RÁDIO 
 

  

 Quando falamos em futebol, associamos ao rádio. Seja em casa, mesmo que assistindo 

o jogo pela TV, ou no estádio acompanhando a partida, só o radinho de pilha é capaz de trazer 

a informação mais detalhada.  

 O futebol não vive sem o rádio. O torcedor que é fanático, em dias de jogos 

importantes, começa a acompanhar as notícias da partida bem antes dela iniciar. E isso ocorre 

através do rádio. Os chamados programas pré-jornada têm tanta audiência quanto o jogo 

propriamente dito. Esse veículo de comunicação é capaz de antecipar a escalação, trazer em 

primeira mão aquela “baixa” que o treinador teve no dia do jogo, esclarecer o nome de quem 

fez o gol e muito mais. Enfim, ele é o companheiro que assessora o torcedor. Segundo 

Schinner:  

 

O rádio é para os amantes da palavra. Quem ouve o futebol pelo rádio já caldeou 
toda uma inclinação da palavra, todo um conjunto de extratos sentimentais e 
poéticos ligados naquele fim de semana em que se conversa sobre as jogadas mais 
variadas. (SCHINNER, 2004, p. 36) 
 

 

 Nessa relação do torcedor com o rádio é relevante o fato de que este aparelho 

estabelece um vínculo com o ouvinte. Conforme Schinner (apud Rodrigues, 2004, 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”.      

 Por explorar somente a audição, o rádio necessita de variações para não cansar o 

ouvinte. O narrador tem a missão de, através do seu discurso, prender a atenção do ouvinte. É 

neste momento que entram em cena os elementos do rádio citados por Ferraretto. 

                                      
 “A linguagem radiofônica engloba o uso da voz humana, da música, dos efeitos 
sonoros e do silêncio, que atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas 
formas. Cada um destes elementos contribui, com características próprias, para o 
todo da mensagem. Os três últimos trabalham em grande parte o inconsciente do 
ouvinte, enquanto o discurso oral visa ao consciente”. (FERRARETTO, 2001, p. 
26). 

 

 O ouvinte é movido pela emoção. E por isso ele procura o rádio, que inegavelmente 

mexe com os sentimentos das pessoas de forma mais intensa. Schinner ressalta: 
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Ao menor sinal de ação, perigo, empolgação, tristeza, alegria, medo ou raiva, a 
emoção vem à tona e toma conta da gente. Quem já vibrou com seu time numa final 
de campeonato com o estádio de futebol lotado sabe do que estou falando. 
(SCHINNER, 2004, p. 80) 
 
 
 

 A informação e o entretenimento andam juntos.  A emoção é a própria alma do 

esporte. Ela está nos olhos do jogador que faz o gol do título, na decepção da derrota, nas 

piscinas, quadras e pistas. Em nenhuma outra área do jornalismo, a informação e o 

entretenimento estão tão próximos. (BARBEIRO; RANGEL, 2002, p. 45). 

 A inclusão do futebol na programação das rádios, principalmente no Rio Grande do 

Sul, ocorre paralelamente a sua implantação. Segundo Flávio Alcaraz Gomes, na edição do 

jornal Correio do Povo, do dia 27 de junho de 2001: “Foi a 19 de novembro de 1931, dia útil à 

tarde, no famoso Estádio da Baixada, a primeira transmissão radiofônica de futebol. O 

Grêmio venceu o selecionado do Paraná por 3 a 1”. Portanto, rádio e futebol fazem uma 

“tabelinha” importante, desde que esse veículo consolidou-se. Inegavelmente, no Brasil, rádio 

e futebol ganharam a popularidade quase que juntos. Segundo Guerra:  

 

“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” (GUERRA, 2002, p. 15 e 16) 

  

 As inovações de TV a cabo e pay-per-view1 existem há pouco mais de dez anos. Por 

isso, parte dos ouvintes dos jogos de futebol tem por hábito o seguinte lema: “Olho na 

televisão e ouvido no radinho”. Podemos afirmar que nem os poderosos efeitos das imagens 

trazidos por Assis Chateaubriand foram capazes de diminuir a importância do rádio. O rádio 

soube encarar o “fantasma” do surgimento da televisão usando seus próprios recursos, não 

querendo ser melhor, mas garantindo seu espaço. (GUERRA, 2002, p.12). 

 O envolvimento do rádio com o futebol não ocorre somente com os adultos. De acordo 

com Guerra, narrar o próprio jogo de botão é algo comum entre os meninos brasileiros que 

gostam do esporte. Isso é a prova de que a “associação” entre rádio e futebol acontece desde a 

infância. O autor complementa: 

 

                                                
1 Pay-per-view traduzido significa "pague-para-ver". A taxa pela exibição do programa é geralmente adicionada 
na conta da operadora de televisão a cabo ou televisão via satélite. 
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Nas peladas de rua, quantas vezes a jogada era deixada de lado para se tentar imitar 
o narrador de sucesso da época? À medida em que fomos convivendo com esse 
mundo da comunicação e do futebol, percebíamos que não se tratava de um simples 
envolvimento. Na verdade, o que rádio e futebol fizeram foi literalmente, um 
casamento. (GUERRA, 2002, p. 9). 
 

   

 Se algum pesquisador parar e fizer um levantamento de quantas pessoas preferem a 

narração do futebol no rádio, imagina-se que a supremacia será do veículo aonde predomina a 

imaginação. Ao menos para os mais fanáticos. No rádio, o torcedor sente-se mais próximo do 

jogo e mais participante das ações da partida. Mesmo que tudo seja fruto da imaginação do 

ouvinte.  
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4 A NARRAÇÃO 

   

 Em meio a tantas funções do jornalismo esportivo, a narração aparece como uma das 

mais importantes. Esta função exige muitas técnicas e cada narrador segue um estilo. Cada 

narrador tem sua maneira de transmitir e sua forma de preparo das  

transmissões. O planejamento depende, em geral, do padrão estipulado pelo meio, pela 

emissora e pelas próprias características de locução do narrador. (SCHINNER, 2004, p. 181). 

 Narrar jogos de futebol pelo rádio atinge proporções fora do comum. Deixa de ter o 

simples significado do dicionário, ou seja, descrever um fato; contar ou relatar; transmitir; 

interagir ou conduzir. Um narrador pode virar, para o ouvinte-torcedor, um ídolo, assim como 

uma pessoa não grata. 

            Segundo Schinner, narrar é o mesmo que comunicar. Mas, na narração de futebol, isso 

é diferente: 

 

           ...há uma diferença entre os discursos usados pelo NARRADOR e os 
argumentos de aproximação do COMUNICADOR. O narrador usa um discurso 
genérico, relatando ou informando o fato concreto, como por exemplo: "O Brasil é 
campeão do mundo!". Já o discurso do comunicador é específico e serve para atingir 
e se aproximar do ouvinte/espectador: "Comemore, torcedor brasileiro, o título é 
seu!!!". Entendeu a diferença? No caso do futebol, o comunicador torna-se um 
"animador de estádios". (SCHINNER, 2004, p. 69). 

  

  Conforme Schinner, a narração no rádio tem o seguinte princípio: "A norma de 

transmissão no rádio se resume a uma narração mais descritiva, mostrando aos ouvintes 

detalhes dos uniformes dos times, da posição do campo e das jogadas." (SCHINNER, 2004, p. 

76). 

 Narrar futebol pelo rádio é buscar fazer com que o ouvinte "veja o jogo", mesmo sem 

estar presente no local da partida. Para ser um narrador de sucesso, é preciso, além de muito 

talento, carisma e conhecimento sobre o meio futebol. Não adianta o narrador ter uma ótima 

comunicação e habilidade em pronunciar as palavras rapidamente, se não conhece os 

jogadores. Antigamente, quando o rádio era o único veículo e as transmissões televisionadas 

eram poucas, até dava para inventar que o jogador mais famoso era aquele que estava 

participando do lance. Mas, hoje em dia, isso não é mais possível. Tentar ludibriar o ouvinte é 

bem mais difícil e coloca em risco a credibilidade do profissional. Nos tempos primordiais da 

narração, conforme Guerra (apud Tuma, 2002, p. 18): 



14 
 

 

Não havia numeração nas camisas, e então ele (Tuma) optou por seguir as 
características físicas dos jogadores, o que hoje, apesar dos números (e às vezes até 
nome do atleta) continua sendo feito como recurso que inspira aos locutores na 
narração e até a colocação de apelidos nos jogadores. (GUERRA, apud Tuma, 2002, 
p. 18) 

 

 

            Barbeiro e Rangel comentam qual o tipo de transmissão radiofônica esportiva se 

consagrou no Brasil: 

 

A transmissão esportiva que se consagrou no Brasil foi a irradiação do futebol. Um 
locutor postado na cabine, no centro do estádio, um repórter atrás de cada gol, um 
comentarista ao seu lado, um plantão esportivo com informações de outros jogos e 
repórteres em outros estádios. (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 65). 

  

 Algo muito interessante sobre narração é a linguagem. Cada narrador tem o seu perfil, 

sua forma, seus jargões e suas estratégias para tentar chamar o ouvinte. A respeito da 

linguagem, Barbeiro e Rangel afirmam: 

  

...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). 

  

                 Segundo Coelho (2003), "o jornalista esportivo é, antes de tudo, um apaixonado 

pelos assuntos com os quais lida todos os dias. Apaixonado desde pequeno. Talvez seja esse o 

maior diferencial em relação aos colegas de outras editorias". 

            Isto se enquadra para a montagem do perfil de um bom narrador esportivo. Para narrar 

bem o futebol, não basta ter a capacidade de relatar bem os fatos. É preciso também ser um 

apaixonado por aquilo que se faz. 

            O bom locutor é aquele que consegue chamar seus companheiros de jornada no 

momento em que a bola para, ou ocorre um atendimento médico no gramado. É a hora de ele 

respirar. Para o narrador conduzir bem a transmissão, ele precisa ter o “time” certo de pedir a 

opinião do repórter, do comentarista ou chamar o plantão.  
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 Invariavelmente, cada narrador tem alguém como espelho. Não para imitá-lo, mas para 

poder criar o seu próprio estilo, tentando adequar e somar as qualidades de cada de um. Na 

narração de uma partida de futebol pelo rádio, deve-se errar o menos possível. Conforme 

Schinner: 

 

Em transmissões esportivas pouco se cria e muito se copia. É com base nessa 
máxima que o estilo do locutor do Sistema Record/Gazeta domina a maioria das 
emissoras paulistas. São os “filhotes de Osmar” dando asas à imaginação do guru. 
Osmar Santos acha que é natural o surgimento de imitadores. “Sempre que alguém 
acha um caminho diferente e dá certo, acaba sendo imitado”. (SCHINNER, 2004, 
apud Osmar Santos, p. 66). 

  

Justamente, conseguir não imitar o narrador que se espelha é um problema. É o que 

cita Schinner (apud Figueiredo, 2004, p. 66): 

  

No início, você busca seu paradigma, seu ícone. Todos na carreira artística 
costumam seguir o exemplo de seus ídolos, perseguindo seus estilos até que 
adquiram vida própria. Como tempo, os discípulos ganham autonomia e andam com 
suas próprias pernas, deixando seus mestres à margem. (SCHINNER, 2004, apud 
Figueiredo, p. 66). 

                 

 O narrador deve executar apenas o seu papel de narrar a partida. Emitir comentários e 

opinar demais pode alavancar em uma sobreposição de funções, entrando na área de um de 

seus companheiros. É o que observam Barbeiro e Rangel: 

  

Ainda hoje, por vezes, o ator principal do espetáculo é o narrador, e em torno dele 
gira a transmissão. Ele adquire mais importância do que o próprio jogo e permite 
apenas poucas e pobres intervenções do comentarista. Há pouca avaliação do árbitro 
e muita avaliação emocional, uma vez que o sensacionalismo é uma ferramenta 
constante e contribui para a espetacularização da notícia. (BARBEIRO; RANGEL, 
2006, p. 67). 
 

  
   São cincos os combustíveis do narrador de futebol: emoção, conhecimento e cultura, 

espírito de liderança, carisma, credibilidade e ética, e a valorização da palavra falada. 

Segundo Schinner (2004, p.80), "Emoção é sem dúvida a palavra mais usada nas transmissões 

esportivas. É também o combustível mais importante do seu humano, pois funciona como 

gatilho de todos os sentimentos". 

            O conhecimento e a cultura significam algo absolutamente necessário para um 

comunicador (narrador) que forma opinião. O espírito de liderança se enquadra no perfil do 

narrador de sucesso, porque, na maioria das vezes, é ele que abre e conduz as jornadas. O 

carisma, a credibilidade e a ética são elementos que estão associados. Ética e credibilidade 
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tornam a pessoa carismática. Já a valorização da palavra falada é o principal dos cinco 

combustíveis. Mesmo que, rapidamente, na velocidade da jornada esportiva, é preciso pensar 

antes de falar, para não dizer besteira. Conforme Schinner (2004, p. 103), "O narrador 

esportivo tem o poder da mensagem, o dom da comunicação, o domínio da eloqüência e sabe 

valorizar como ninguém a palavra falada." 

 
 

4.1 OS PRINCIPAIS NARRADORES ESPORTIVOS 

 

 No Brasil, o país do futebol, são muitos os narradores que ao longo dos tempos 

ganharam notoriedade e tornaram-se ídolos dos torcedores e “espelhos” daqueles que esperam 

seguir essa profissão. O narrador esportivo possui grande importância, desde os primórdios da 

combinação rádio e futebol. No início, segundo Barbeiro e Rangel, eles faziam parte do 

espetáculo. 

 

O narrador de outrora não se limitava a acompanhar os eventos, tinha de fazer parte 
deles. Considerava-se personagem da ação que se desenrolava, quer fosse em um 
campo de futebol, em uma quadra de vôlei ou em um ringue de boxe. Sem ele o 
espetáculo não existia e as cortinas não se abriam, logo estava incompleto. Alguns 
narradores tornaram-se celebridades, obtiveram ascensão social e puderam conviver 
com as elites nacionais de várias épocas. (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 65). 
 
 

 Na maioria das emissoras brasileiras que transmitem futebol, é comum existir mais de 

um bom narrador. Isso se faz preciso pelo fato, de muitas vezes, dois ou mais jogos serem 

transmitidos simultaneamente. Por isso, se um locutor qualificado está comandando o jogo de 

um dos times, é bom que a partida do rival também tenha um companheiro de função do 

mesmo nível. Até para evitar que o ouvinte-torcedor não diga que essa ou aquela rádio 

prioriza algum dos times.  

 Dentre os grandes narradores esportivos brasileiros, alguns ganharam mais destaque. 

Conforme Schinner: 

 

A escola radiofônica teve nomes gloriosos como Pedro Luiz, Edson Leite, Mário 
Marais, Oduvaldo Cozzi, Blota Júnior, Galeano Neto. Jorge Curi, Waldir Amaral, 
Fiori Gigliotti, Doalcei Camargo, Armindo Antonio Ranzolin, Lombardi Jr., Luís 
Mendes, Braga Júnior, Aroldo Fernandes, Darcy Reis, Willy Gonzer, Joseval 
Peixoto, Flávio Araújo, Reinaldo Costa, Wanderley Ribeiro e tantos outros. 
(SCHINNER, 2004, p. 38). 
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 Além desses nomes, temos muitos outros que fizeram ou ainda fazem, da narração 

esportiva, um espetáculo, e através de suas narrações emotivas chamam a atenção dos 

ouvintes, conquistando a audiência. Dentre eles, podemos citar Osmar Santos, José Carlos 

Araújo, Haroldo de Souza, Pedro Ernesto Denardin, Milton Ferreti Jung, José Aldo Pinheiro, 

Marco Antônio Pereira, entre outros. O estilo de narração que desenvolvem é variado, mas 

todos com sucesso, pois cada um agrada determinada “fatia” dos amantes do futebol no rádio. 

Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, um dos principais locutores da atualidade, revela quais 

narradores antigos lhes deram inspiração: “Minha inspiração vem dos saudosos Fiori Giglioti 

e Pedro Luis, os mestres da narração no rádio brasileiro. Insubstituíveis: Fiori, na emoção, e o 

Pedro na precisão do lance”. 

 No Rio Grande do Sul, um narrador esportivo serviu de inspiração para muitos outros 

que vieram a seguir. Trata-se de Pedro Carneiro Pereira, “O Narrador das emoções”. Locutor 

da Rádio Guaíba, atuou entre os anos 60 e 70. Pereira foi destaque, por sua voz clara, dicção 

perfeita e, principalmente, ritmo e estilo. Apaixonado pelo automobilismo, era também piloto. 

Teve sua trajetória interrompida no radiojornalismo esportivo em 1973, ao morrer em um 

acidente no autódromo de Tarumã, em Viamão (RS). 

 Naturalmente, com o passar dos anos, a safra de narradores esportivos se renova. 

Repórteres se transformam em narradores. Comentaristas se arriscam na locução de jogos. É o 

ciclo automático dos acontecimentos. Mas, com certeza, na mente de muitos torcedores ainda 

permanecerão as lembranças daquele narrador com que ele mais se identificava. 

 

 

4.1.1 Haroldo de Souza 

 

 O narrador Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, afirmou que nas jornadas esportivas 

usa uma série de expressões que surgem na hora, frases preparadas e chavões que vêm através 

dos tempos e vão ganhando corpo ao longo da carreira. Citou, como por exemplo, o 

“adivinhe” na hora do gol.  Segundo Haroldo, o fator essencial para prender a atenção do 

ouvinte é a precisão do lance, ou seja, o narrador tem que estar preocupado acima de tudo 

com onde está a bola. Ele afirma: “Se o narrador estiver presente junto com a bola ele já está 

com 80% do trabalho garantido”. No complemento das narrações, devem ser empregadas 

“firulas e colocações de palavras emocionais”. 

 Perguntado sobre em quem se inspirou para narrar futebol, o locutor da Rádio Guaíba 

citou dois nomes: Fiori Gigliotti e Pedro Luiz Paoliello. Do primeiro, Haroldo diz ter retirado 
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o sentimentalismo e, do segundo, a precisão na descrição das jogadas. Com a união dos estilos 

desses dois ícones da narração esportiva brasileira formou-se o modo Haroldo de Souza de 

narrar futebol. Ele define esse estilo como “narração emoção-show”. Ao longo de toda a 

carreira, o narrador confidencia que muito da sua forma de locutar foi adaptada. No começo, 

Haroldo tinha preocupação só com a bola sem criar mais nada dentro de uma transmissão de 

futebol. Hoje em dia, ele se orgulha de ter criado as aberturas nas jornadas no rádio esportivo 

brasileiro. “Antigamente, os grandes narradores liam um texto e depois começavam a falar da 

partida em si. Já eu, criei as aberturas com textos de quaisquer outros assuntos que não os que 

envolvem a partida, para depois criar um gancho e unir ao contexto do jogo”, afirma Haroldo. 

Na narração propriamente dita, as principais mudanças foram a capacidade de aprimorar 

certos detalhes, como poupar fôlego, dosar a voz e saber a hora certa de aumentar ou diminuir 

o tom. 

 Algo muito interessante relativo ao narrador de futebol é descobrir o que ele adota 

como ritual antes de iniciar o seu serviço. Ao conversar com o narrador da Rádio Guaíba, 

descobrimos que, antes das partidas, ele toma bastante água, está sempre preocupado e 

concentrado única e exclusivamente no jogo e diminui o cigarro (ele lamenta o fato de ainda 

fumar). Na cabine, ele procura transmitir ao ouvinte aquilo que realmente está acontecendo 

dentro do campo.  

Na vida do locutor, explica Haroldo, “é preciso o preparo não físico, mas um preparo 

de pulmões e da voz que tem que estar permanentemente em condições de realizar a 

narração”. Sobre narrar futebol, ele foi interrogado se tudo o que diz é pensado e planejado ou 

se predomina o improviso. Imediatamente, Haroldo afirmou que: “até a hora da bola rolar se 

consegue fazer um texto pronto, mas a hora que a bola rola, do primeiro ao nonagésimo 

minuto, o improviso é inerente à transmissão”.  

 Durante as narrações dos jogos de futebol sabemos que o momento do gol é o mais 

importante. Dependendo da forma com que o locutor descreve esse momento, pode até 

“ganhar” o ouvinte para o seu lado. A intensidade com que o gol é narrado, conforme 

Haroldo, é considerado um dos motivos que fazem o torcedor escolher este ou aquele como 

narrador preferido. Só que a forma com que esse acontecimento peculiar do futebol deve ser 

contado, varia conforme a beleza do lance e a importância da partida. Haroldo afirma que 

utiliza muito o recurso de “chamar” o gol, quando ele diz: “Estou sentindo cheiro de gol”. Se, 

durante o jogo, ele fizer essa afirmação três vezes e acertar uma que seja já se considera em 

vantagem. Alguns jargões já são característicos do narrador Haroldo de Souza. Ao ser 

questionado para citar alguns, o narrador se fixa justamente naquele que antecede o grito de 
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gol, o “adivinhe”. Expressão nascida em Belo Horizonte, ao narrar um Atlético Mineiro x 

Cruzeiro. Com relação à linguagem utilizada nas narrações, Haroldo declara não ter cuidado 

algum. Ele procura ser o mais autêntico possível para o torcedor se sentir junto com ele.  

 Na hora de escolher aonde vai ouvir o jogo, o torcedor se depara com uma dúvida. 

Escolher o narrador? Ou a emissora preferida? Haroldo acredita que os dois lados pesam. Se a 

emissora é grande, o trabalho é mais divulgado, mas se o locutor é bom, ele também faz a 

rádio. Sobre o não surgimento de novos narradores, Haroldo acredita que o principal 

problema de quem está começando é o fato de tentar imitar alguém. Ou seja, aqueles que 

estão surgindo, ao invés de criar um estilo próprio, já vêm prontos a copiar algum locutor. É 

preciso, sim, se ter uma base, como o entrevistado mesmo revela ter tido, mas tem que se 

impor um estilo próprio e novo e não unicamente copiar o original.  

 Por fim, Haroldo revela sua satisfação em narrar futebol pela Rádio Guaíba. Para ele, 

“fazer parte desta emissora (Guaíba) relaciona-se com toda a razão, toda a emoção, toda 

alegria possível, porque, afinal, é através dela que chego até aos ouvintes”. É por meio da 

Guaíba que ele consegue estar entre os preferidos dos torcedores do rádio esportivo gaúcho e 

brasileiro. E por ser um dos mais lembrados, Haroldo se considera feliz. Com esse status, 

adquirido em longos anos de carreira, ele se empenha cada dia mais no sentido de fazer um 

trabalho diferenciado, não dos demais, mas sim até dele próprio. 

 

 

4.1.2 Pedro Ernesto Denardin 

 

 O narrador Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha, afirmou que os segredos para 

ganhar o ouvinte são estar bem informado, saber o que está acontecendo, entender o momento 

que os clubes estão passando e todas as circunstâncias que envolvem o jogo. A partir daí, o 

locutor precisa tentar com uma linguagem bem acessível de o ouvinte assimilar, conduzir a 

transmissão. Para prender a atenção do torcedor durante a narração de um jogo de futebol, 

Pedro considera fundamental ter a capacidade de passar emoção, ritmo, “time”, uma equipe 

toda centrada em torno do jogo e um bom som na rádio. Durante a narração ele tem como 

preocupação tentar formar uma imagem do que se passa dentro de campo. Pela voz 

transpassar uma imagem. 

 Perguntado sobre em quem se inspirou para narrar futebol, o locutor da Rádio Gaúcha 

cita o nome de Mendes Ribeiro, o primeiro narrador que o entrevistado ouviu, durante a Copa 
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de 1958. Toda a vibração que Mendes Ribeiro empregava foi o fator que objetivou Pedro 

Ernesto a partir dali ter como um sonho conduzir uma jornada esportiva.  

 A narração dos jogos por Pedro Ernesto Denardin pode ser definida como exclusiva. 

Ele narra o que lhe vem à cabeça, evitando frases feitas e tentando que cada momento seja 

único, como a narração de um gol por exemplo. Ao longo da carreira, Pedro Ernesto diz ter 

narrado futebol sempre com o mesmo estilo. Porém, com o passar dos anos ele ganhou a 

ousadia de dizer outras coisas mais polêmicas, mais picantes. Antes das jornadas, o locutor da 

Rádio Gaúcha realiza aquecimento de voz que considera indispensável e regularmente pratica 

sessões de fonoaudiologia.  

 Pedro Ernesto afirma narrar rigorosamente no improviso, pois não há como pensar 

antes do acontecido, como será determinado lance. No momento do gol o entrevistado 

emprega muita vibração. Pedro afirma: “Eu vibro junto com o torcedor, eu sinto dentro de 

mim a mesma emoção que eu imagino que o torcedor esteja sentindo. Esse é o grande 

diferencial”.  Interrogado sobre a forma e a intensidade com que narra o momento do gol, o 

locutor da Rádio Gaúcha diz que o “seu” gol é único. Como únicos são todos os gols que 

acontecem. Portanto, para cada gol ele aplica uma descrição baseada naquilo que realmente 

aconteceu. Com relação à linguagem utilizada, Pedro Ernesto toma todos os cuidados. Porém, 

sempre usa frases diretas, procurando ambientar o ouvinte e facilitar a percepção do que ele 

está verdadeiramente querendo dizer. Na hora do torcedor escolher a rádio que irá sintonizar, 

Pedro Ernesto acredita que o narrador é uma parte do contexto e a emissora é o todo. O 

processo que leva o ouvinte a optar por essa ou aquela rádio depende do todo o conjunto. A 

equipe toda tem que funcionar bem. Quando perguntado sobre o porquê não surgem novos 

narradores, o entrevistado confidencia que a própria emissora que ele trabalha (Rádio Gaúcha) 

pensa em renovação, mas tem encontrado dificuldade, pois não estão aparecendo candidatos.  

 Segundo Pedro Ernesto às inúmeras câmeras de televisão que surgiram para 

acompanhar o “futebol moderno” foram benéficas aos narradores. Todos os locutores 

passaram a ser mais fiéis ao que está acontecendo. Ficou para trás aquele tempo em que o 

narrador poderia “mentir” ao dizer que a bola passou raspando o poste, ou algo parecido. 

Quem não narra à risca o que se passa dentro de campo acaba se desmoralizando. 

 Para finalizar, sobre a satisfação em narrar jogos de futebol por sua emissora, Pedro 

Ernesto Denardin sentencia: “Eu me preparei desde criança para fazer isso. Sempre pensei em 

fazer isso e consegui exatamente o que eu queria. Eu trabalho aonde eu quero trabalhar. Eu 

estou no lugar que eu queria estar. E eu acho que na vida mais importante do que trabalhar, é 

trabalhar aonde tu gostas e eu estou exatamente nesse lugar”. 
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4.1.3. As Rádios Guaíba e Gaúcha AM 

 

 A Rádio Guaíba AM está no ar desde 30 de abril de 1957. Logo que fundada a rádio 

deu destaque ao trinômio música-notícia-esporte. Com pouca mais de um ano de fundação, 

numa época em que os satélites artificiais ainda não gravitavam em órbitas em torno da Terra 

e as comunicações eram bem mais difíceis do que agora, a Rádio Guaíba cruzou o Atlântico, 

indo à Suécia, para narrar a primeira copa vencida pela Seleção Brasileira em 1958. Com 

estúdios em Porto Alegre, no prédio da Empresa Jornalística Caldas Jr., a Guaíba AM 

mantêm-se no ar ininterruptamente. Os transmissores da estão localizados na Ilha da Pintada, 

na capital gaúcha.  

 A Rádio Guaíba AM, no dia em que completou 42 anos, em 30 de abril de 1999, 

passou a transmitir parte de sua programação do Estúdio Cristal, localizado na Esquina da 

Comunicação, no Centro de Porto Alegre. A emissora passou, assim, a oferecer ao público 

uma mostra de como funciona uma rádio. Vidros transparentes e caixas de som voltadas para 

a rua permitem a quem estiver circulando na esquina da Caldas Júnior com a Rua da Praia, o 

acesso aos bastidores, técnica, apresentadores e personalidades participantes dos programas 

transmitidos do térreo do prédio da Empresa Jornalística Caldas Júnior. Os programas 

Terceiro Tempo e Espaço Aberto ocupam o Cristal de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 

14h30min. 

 O sucesso da rádio nas duas experiências anteriores de estúdios transparentes, nas 

edições de 1997 e 1998 da Feira do Livro, e da TV2 Guaíba, quando repetiu a iniciativa nas 

eleições de 1998, incentivaram a Guaíba à montagem do Estúdio Cristal. A idéia é mostrar ao 

público, que agora pode ouvir e ver como se faz rádio. O nome Cristal veio da idéia de passar 

ao público, com transparência, o dia-a-dia da atividade radiofônica. 

 Hoje, adaptada à evolução do rádio AM, dá ênfase ao jornalismo e ao esporte, 

caracterizando-se por sua credibilidade. Ao longo de seus cinquenta anos, nunca perdeu de 

vista sua proposição inicial de ser "uma voz a serviço do Rio Grande". A Rádio Guaíba 

sempre foi co-irmã do Jornal Correio do Povo e atualmente pertence ao Grupo da Rede 

Record. 

 Já a Rádio Gaúcha, foi fundada no dia 8 de fevereiro de 1927 com o nome de Rádio 

Sociedade Gaúcha. Foi a primeira emissora de rádio de Porto Alegre e segunda estação de 

rádio comercial do Rio Grande do Sul. Oficialmente, as transmissões passam a acontecer no 

dia 19 de novembro do mesmo ano, com estúdio instalado no Edifício Grande Hotel, ponto 

mais alto da cidade de Porto Alegre.  
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Na primeira difusão, a aparelhagem se resumia a um “humilde” transmissor de 50w, 

que embora de baixa potência, atingia a maioria dos pontos da capital gaúcha, visto que, na 

época, não existiam inúmeras ondas radiofônicas como as de hoje em dia. 

A primeira diretoria da rádio foi formada por Ivo Barbedo, Alcides Cunha, Carlos 

Freitas, Leovegildo Veloso, Gabriel Fagundes Portella, Olavo Ferrão Teixeira, José Batista 

Pereira, Álvaro Soares e Manoel Luiz Borges da Fonseca. Só depois de certo tempo, foi 

incorporada a comissão técnica com Edison Ganzo e Arthur Hentz. 

No início, a Rádio Sociedade Gaúcha vivia da contribuição de alguns ouvintes. Para 

suprir as deficiências financeiras e ganhar notoriedade, a direção da rádio logo tratou de criar 

espaços comerciais, programas com patrocinadores, apresentações musicais e noticiosos. Com 

os lucros, a diretoria investia em materiais e novos profissionais. 

“A Voz dos Pampas” como era conhecida, logo se transferiu para o edifício vizinho, 

no primeiro andar da Farmácia Carvalho, hoje Banco Safra, quando então foi inaugurado o 

primeiro toca-discos acoplado diretamente ao transmissor. Mais tarde, transferiu-se para o 

bairro Moinhos de Vento, num chalé de madeira em frente à caixa-d’água onde foi construída 

uma torre de transmissão de madeira, que se tornou atração turística e cartão postal da cidade. 

Na ocasião foi adquirido um transmissor mais potente, de um quilowatt. Nesta época, a Rádio 

Gaúcha já atuava com programas de auditório, trazendo grandes astros. 

Na evolução da Rádio Gaúcha ocorreram fatos que caracterizavam a proliferação de 

uma rádio que logo se tornaria tradicional. Em fevereiro de 1932, a Rádio Sociedade Gaúcha 

fazia sua primeira transmissão fora da capital: o discurso inaugural da Festa da Uva, em 

Caxias do Sul. 

Em 1949, a Rádio Gaúcha transmitiu diretamente de Montevidéu o primeiro jogo de 

um clube gaúcho no exterior: Grêmio Futebol Porto Alegrense 3 x 1 Nacional. 

A operação em ondas curtas teve início em 1951. Este avanço técnico encontrava a 

Rádio Gaúcha no centro de Porto Alegre. Os estúdios estavam localizados na Rua Sete de 

Setembro e as antenas de ferro situavam-se no bairro Cristal. 

Em 1957, Arnaldo Ballvé, que já possuía uma rede de emissoras de rádio no interior 

do estado do Rio Grande do Sul, assumiu a direção da Rádio Sociedade Gaúcha, da qual 

faziam parte Frederico Arnaldo Ballvé e Maurício Sirotsky Sobrinho. Em julho desse ano, o 

mesmo grupo assume o controle da Sociedade, juntamente com Eduardo Esquemazzi, Manoel 

Arrochelas Galvão e Nestor Rizzo, surgindo a Rádio Gaúcha. 

A radionovela marcou época no rádio brasileiro. E logo chegou a programação da 

Rádio Gaúcha. Ernani Behs, Cândido Norberto, Walter Ferreira, Zaira Acauan e muitas outras 
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vozes, levavam os ouvintes às lágrimas de emoção com as histórias narradas. Mas a grande 

atração da época era o programa Maurício Sobrinho que dominava a audiência nas manhãs de 

domingo. 

Em 1978, a Rádio Gaúcha foi a primeira a transmitir em 100 quilowatts, aumentando a 

abrangência da sua cobertura. Em 1984, a Rádio Gaúcha ganhou o slogan “A Fonte da 

Informação”. O programa Gaúcha Repórter marcou o início do estilo rádio falado. A mudança 

de linha que conjuga informação e esporte valeu várias conquistas como o prêmio Top 

Nacional de Marketing, pela cobertura da Copa do Mundo de 1986, no México.  

Na Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, a Rádio Gaúcha inaugura 

suas transmissões via satélite, formando uma rede de 358 emissoras. Desde, então, a Gaúcha 

não pára de se modernizar através da digitalização de seus equipamentos, passando por uma 

reestruturação incluindo novos conteúdos e novos apresentadores. Sempre em sintonia com o 

ouvinte. 

A Rádio Gaúcha faz parte do Grupo RBS, atuando em sintonia com os jornais Zero 

Hora e Diário Gaúcho e os canais RBS TV e TV COM, entre outros veículos.  

 

 

4.2 O PAPEL DO NARRADOR NA JORNADA ESPORTIVA 

 

            Na jornada esportiva, o narrador é aquele que comanda. É ele o responsável pelo texto 

de abertura, além de tomar a frente no momento principal, que é a hora do jogo. 

            O narrador conduz e, por vezes, induz seus companheiros. O repórter é chamado para 

relatar o que viu de um lance narrado pelo locutor, e o comentarista analisa a partida em cima 

do que esse locutor perguntar. Sem falar que o plantonista traz a resposta da interrogação feita 

também pelo locutor ou narrador. 

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

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

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

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

desde as primeiras horas do dia. Se for uma finalíssima, acrescentamos o pós-jogo, onde será 

importante, também, a cobertura da comemoração daquele que conquistou o título, assim 

como a repercussão negativa e a decepção daquele que perdeu. 

 No processo de uma jornada esportiva, participam inúmeros profissionais, como 

repórteres, que acompanham os times envolvidos, a movimentação do torcedor e os 
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acontecimentos no envolto do estádio. Temos, ainda, na equipe um ou dois comentaristas, 

responsáveis pela análise técnica do jogo. Existe, também, o plantonista, encarregado de 

informar as notícias dos outros confrontos ocorridos simultaneamente. A equipe técnica 

também é fundamental no processo. Por fim, chegamos ao narrador, que geralmente é aquele 

que comanda a jornada e que acaba ficando mais em evidência, pois ele é o que mais fala 

durante a partida propriamente dita. Devido a essa importância, foi no narrador que 

resolvemos aprofundar nossos estudos.  

 A notoriedade do narrador esportivo está evidenciada em um dos aspectos citados por 

Schinner. Para ser narrador, é preciso espírito de liderança. Afinal, ele literalmente lidera a 

jornada e norteia seus colegas. A respeito do narrador, Schinner acrescenta: 

 

...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). 
 
 
 

 Como condutor da jornada esportiva, o narrador tem que estar por dentro da situação 

que cada um dos times atravessa, a posição de cada um na tabela e como está a disputa do 

campeonato. Ele tem que conhecer os jogadores, detalhes de suas carreiras e o desempenho de 

cada um nas últimas partidas. Enfim, o narrador tem que estar por dentro da pauta. Hoje em 

dia com a internet e a possibilidade de consultar revistas, jornais, sites dos clubes é obrigação 

do locutor encontrar-se a par de tudo que envolve o jogo a ser transmitido. 

 Em relação à narração, Schinner acrescenta: “...o rádio é som, é “imagina-som”. No 

rádio, 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). 

 O narrador quando está em ação passa por um dilema. Ao mesmo tempo em que ele 

precisa expressar emoção para atrair o ouvinte, ao exagerar na demonstração dos sentimentos, 

ele pode ultrapassar a fronteira da razão. O ideal seria ter um equilíbrio entre a emoção e a 

razão. Segundo Barbeiro e Rangel:  

 

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). 
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 Durante as transmissões esportivas, principalmente jogos de futebol, saber dosar a 

intensidade da emoção na narração é o desafio de qualquer profissional. Ele precisa equilibrar 

o tom da voz, ter bom senso e tomar cuidado no ardor com que narra a subida ao ataque de 

cada time e na hora do gol gritar com a mesma veemência para os dois lados. Quando o 

narrador consegue aliar essas qualidades, pode-se dizer que ele está muito próximo da 

perfeição. Muitos ouvintes prestam a atenção nos mínimos detalhes e formam, a respeito de 

cada narrador, um próprio conceito. E este conceito é “divulgado” e se prolifera a cada 

rodinha de conversa aonde o futebol é o assunto. A respeito da emoção empregada nas 

transmissões, Barbeiro e Rangel complementam: “A emoção na transmissão de um evento 

esportivo deve ser na medida certa. Nem toda disputa é uma finalíssima  de campeonato, por 

isso a emoção precisa ter um limite correto. Exageros podem levar a um conflito ético”. 

(BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 46). 

 A ética no jornalismo esportivo, assim como em outras áreas, é a principal aliada do 

narrador. Se ele seguir os princípios éticos, dificilmente será chamado pelo ouvinte de 

torcedor dessa ou daquela equipe. De acordo com Schinner: 

 

A ética está ligada a conduta humana do discernimento. Quando assumimos a 
postura de comunicadores sociais devemos conhecer bem as responsabilidades que 
temos diante de uma câmera ou de um microfone. Levamos na bagagem nossos 
valores pessoais, os conceitos formatados pelo tempo e alguns julgamentos sobre os 
mais diversos assuntos. (SCHINNER, 2004, p. 100).    

 No momento em que entra em ação, a única forma do narrador se libertar da emoção e 

conseguir agir com a razão é através da interpretação de um personagem. Assim, o locutor 

desprende-se de qualquer laço com alguma das equipes e encarna em um “ser” aonde deve 

predominar o profissionalismo. 

 

 

 

4.3 OS ESTILOS DE NARRAÇÃO 

 

 Dentre os elementos existentes na composição do perfil para narrar futebol no rádio, o 

estilo é aquele que faz o narrador criar uma identidade própria. O modo como o narrador 

exprime sua fala é capaz de ganhar ouvintes, assim como, em outras oportunidades, espantá-

los. Ferraretto conceitua os estilos de narração: 
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A torcida encara o jogo de futebol como um momento festivo. A narrativa do evento 
esportivo parte também desta ideia. Entretanto, há profissionais que, em função do 
seu estilo pessoal e do público da emissora, usam um jargão particular ao qual se 
associa uma série de efeitos e vinhetas. Outros transmitem ao público uma visão 
menos metafórica da partida. (FERRARETTO, 2001, p. 326)  
 
 

 Nessa pesquisa, vamos trabalhar com três estilos de narração que especificaremos a 

seguir: a narração denotativa, a conotativa e a mista. 

 No estilo de narração denotativa é dada a ênfase ao significado das palavras trazidas 

no dicionário. A emoção fica por conta da entonação da voz e da descrição detalhada dos 

lances. O narrador prioriza a precisão na exposição do que está acontecendo em campo, 

porém, para isso, não se utiliza de jargões, frases feitas ou algo do gênero.  

 Na narração conotativa ocorre o inverso. Outros sentidos são agregados ao significado 

real das palavras. Usa-se muitas metáforas, gírias, jargões e algumas figuras de linguagem. 

Slogans relacionados à emissora ou ao veículo que o narrador representa, por vezes, são 

associados à descrição dos fatos. Para ilustrar a imaginação do ouvinte, o narrador busca, no 

próprio povo, expressões que possam facilitar o que está sendo narrado. 

 Na categoria mista ocorre uma interação entre o estilo denotativo e o conotativo. O 

locutor tanto se detém à descrição minuciosa dos acontecimentos da partida dentro do 

significado dicionarizado das palavras, quanto utiliza chavões, jargões e metáforas para 

descrever os lances. Conforme Ferraretto, apud Moisés: 

 

Existe um equívoco no que se refere a estilo. Pensam que o estilo 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. (FERRARETTO, 
apud Moisés, 2001, p. 327).  
 
 

 Como a narração esportiva é ver algo a mais do que a bola, ou seja, tudo o que está ao 

redor do lance, o ideal nas narrações é a mescla. Ferraretto define da seguinte forma: 

 

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).  
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4.3.1. Denotativo x Conotativo 
 

  

 Os termos conotativos são usados para substituir algumas expressões denotativas. 

Através de um quadro comparativo, Ferraretto exemplifica essas situações. Conforme 

Ferraretto (2002, p. 327): 

 

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

Bola Pelota, gorduchinha, redondinha, balão de 

couro 

o gol a meta 

Gramado tapete verde 

Jogo peleja 

deu um chute forte   deu um tiro de canhão, deu um tirambaço 

fez o gol provocou a queda da cidadela, provocou a 

queda no último reduto, pôs a bola no 

barbante 

marca de 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 

o Corinthians o timão 

o Grêmio o tricolor dos pampas 

o Internacional o colorado mais querido do Brasil 

 
 

4.3.2 O vocabulário de um narrador 

 

 Entre os locutores esportivos é comum a utilização de jargões. São as estratégias que 

cada um utiliza para criar uma identidade e assim obter uma relação de cumplicidade com o 

ouvinte-torcedor. Esse recurso de linguagem ajuda a reconhecermos determinados narradores 

durante as transmissões de futebol. Como não associar Haroldo de Souza, ao tradicional 

“adivinhe” no momento em que narra o gol, ou “as bandeiras estão tremulando, tremulando 
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torcedor do Brasil”. Temos também o “é demaaaaaais”, do Pedro Ernesto Denardin, ao 

descrever algum lance importante, além de “apelidar” alguns jogadores da dupla gre-nal, 

como por exemplo o centro-avante Christian, o qual chamava o “Deus Negro Colorado”. 

Retrocedendo um pouco no tempo, temos a tradicional frase de Fiori Gigliotti, “Abrem-se as 

cortinas! Começa o espetáculo!”. Sobre os jargões e gírias usadas pelos locutores, Barbeiro e 

Rangel observam: 

 

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... 
(BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 69). 
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5 METODOLOGIA 

 

 Segundo LOPES (2001, p.93), metodologia “é uma investigação específica e constitui-

se numa metateoria ou metaciência. É entendida como um conjunto de decisões e opções 

particulares que são feitas ao longo de um processo de investigação”.  

 Inicialmente, fomos buscar bibliografias relacionadas à narração esportiva. 

Encontramos um pouco da história que aproxima futebol e rádio e produzimos textos sobre o 

surgimento do rádio no Brasil. Também enfatizamos os narradores esportivos das principais 

regiões brasileiras, estilos de narração e outros elementos que explicam essa ligação tão 

próxima entre o veículo rádio e a paixão nacional pelo futebol. Para adequar ao foco de nossa 

pesquisa, fomos atrás de um breve histórico das carreiras de Haroldo de Souza e de Pedro 

Ernesto Denardin e também de suas emissoras. 

 Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo comparativo. No processo de 

desenvolvimento do trabalho, primeiramente entramos em contato com os dois narradores. 

Tanto Haroldo de Souza quanto Pedro Ernesto Denardin demonstraram disponibilidade e 

aceitação em participar de nosso estudo.  Após outras trocas de e-mails com os narradores e a 

definição com o orientador, estipulamos uma partida como alvo principal na análise: o 

clássico Gre-Nal, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro no ano de 2009, que 

foi disputado no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no dia 19 de julho. Felizmente, tudo 

correu dentro do planejado e conseguimos conversar com os dois locutores na antevéspera do 

jogo citado acima. 

 O estudo apresentado baseou-se na análise dos noventa minutos do clássico Gre-Nal, 

narrados por Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, e Pedro Ernesto Denardin, da Rádio 

Gaúcha. Munidos dessas gravações, partimos para a decupagem dos materiais. Neste 

processo, pinçamos a maioria das expressões, frases e jargões citados pelos locutores. Em 

seguida, construímos um quadro explicativo, onde constam os sentidos denotativos e 

conotativos de toda essa linguagem utilizada.  

 Como adendo nesta pesquisa, realizamos a Observação Participante (OP). Ao 

entrevistarmos o narrador Haroldo de Souza, na sede da Rádio Guaíba, ele fez o convite para 

que tivéssemos a honra de acompanhar o clássico Gre-Nal ao seu lado, nas cabines de 

imprensa. Isso foi possível e contribuiu muito para a efetivação do trabalho. 
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5.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

 

 O procedimento da observação participante facilita a aproximação do objeto estudado. 

Porém, realizar um planejamento quanto à observação participante é tarefa difícil. Conforme 

Gil: 

 

 Em virtude das dificuldades para contratação de pesquisadores e assessores, para 
reprodução de material para interessados, o planejamento da pesquisa tende, na 
maioria dos casos, a ser bastante flexível. Torna-se difícil, portanto, prever com 
precisão os passos a serem seguidos numa pesquisa participante. (GIL, 2002, p. 
149). 

  

 

 O observador participante tem o privilégio de conviver ou ao menos visitar o meio o 

qual está estudando. A aproximação ao objeto analisado serve para sanar dúvidas, formular 

apontamentos e ainda despertar novas interrogações. Conhecer o campo estudado ajuda a se 

inteirar dos costumes do grupo a ser pesquisado.  

 Ao adentrar o local observado é necessária a identificação. O examinador deve 

enfatizar sua atuação no estabelecimento, só assim os componentes daquele grupo seguirão 

agindo com naturalidade e o constrangimento será evitado. Durante o processo de 

investigação, algumas outras etapas devem ser seguidas. Recomenda-se que anotações não 

comecem a ser feitas logo de início. Faz-se necessário um período de adaptação, até os demais 

envolvidos no ambiente se acostumarem com a presença de um “componente novo”. Após o 

momento de reconhecimento do ambiente e da observação dos costumes e rotinas do local, o 

pesquisador deve seguir um procedimento rigoroso de anotações dos dados observados, 

incluindo a descrição das pessoas, acontecimentos, diálogos estabelecidos, ações, sentimentos 

e novas hipóteses.  

 O desenvolvimento da observação participante demanda credibilidade de parte a parte. 

Tanto pesquisador quanto grupo ou local pesquisado tem que acreditar um no outro, livres de 

pré-conceitos estabelecidos e realizando mutuamente trocas de informações.  

 Na observação participante, uma das lacunas é saber o exato momento de finalizar 

esse processo. De acordo com Gil: 

 

...uma pesquisa participante não se encerra com a elaboração de um relatório, mas 
com um plano de ação que, por sua vez, poderá ensejar uma nova pesquisa. Daí o 
caráter informal e dialético dessa modalidade de pesquisa. Seus resultados não são 
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tidos como conclusivos, mas tendem a gerar novos problemas que exigem novas 
ações. (GIL, 2002, p. 152). 
 

  

 Um dos princípios básicos para realizar uma observação participante produtiva é saber 

se comunicar bem. E o comunicar não é necessariamente ficar indagando sucessivamente, 

mas sim fazer poucas e boas perguntas. O restante fica por conta do olhar atento, 

compenetrado, além da capacidade de percepção. 
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6 ANÁLISE 
 
 
6.1 OS CEM ANOS DO GRE-NAL 
 
 

O Gre-Nal é o clássico que reúne os dois principais times do estado do Rio Grande do 

Sul. O Grêmio Futebol Porto-alegrense, fundado em 15 de setembro de 1903 e o Sport Club 

Internacional, fundado em 4 de abril de 1909.  

O nome Gre-Nal foi criação do jornalista esportivo Ivo dos Santos Martins, em 1926. 

Martins aborrecia-se em escrever por extenso o nome dos dois clubes a cada vez que se 

enfrentavam, e lançou o famoso acrograma. 

Nesse ano de 2009, são completados cem anos de um dos maiores clássicos brasileiros 

e quem sabe do mundo. Só quem vive desde criança o ambiente futebolístico gaúcho tem a 

dimensão certa da rivalidade existente entre os dois times. A comparação entre gremistas e 

colorados é constante. São colocados à prova os títulos dos dois, o maior número de vitórias 

em clássicos, os estádios de cada um, o maior número de torcedores e muitos outros aspectos. 

Em cem anos de disputa são 378 jogos, com 142 vitórias coloradas, 119 do Grêmio e 117 

empates. Portanto vantagem colorada. Mas se formos checar os números em campeonatos 

brasileiros, são 17 vitórias gremistas, 15 do Internacional e 8 empates. As comparações entre 

Grêmio e Internacional são inevitáveis e estão sempre presentes nas rodas aonde o assunto 

debatido é o futebol. 

Ao longo desses cem anos de clássico tivemos inúmeros personagens de destaque de 

ambos os lados. Do lado do Grêmio como não citar Renato Portaluppi, Ronaldinho Gaúcho, 

Danrlei e retrocedendo na história, André Catimba, Alcindo e Yura. Pelo lado do 

Internacional alguns nomes são marcantes como Larry, Figueroa, Falcão, Escurinho e 

recentemente Fabiano, Fernandão e Nilmar. Todos esses nomes, em ao menos algum dos 

clássicos roubaram a cena e decidiram os jogos. Muitos deles nem obtiveram tantas 

conquistas por Grêmio ou Internacional, mas em dia de clássico pareciam iluminados. 

Uma das expressões que surgiram para definir tamanha grandeza do clássico parece 

óbvia e sem fundamento: “Gre-Nal é Gre-Nal”. Porém, quem já vivenciou alguns Gre-Nais 

sabe que a expressão significa que o Gre-Nal é um acontecimento que não aceita nenhum 

prognóstico. Muitas vezes aquele time que na ocasião atravessava um pior momento, 

justamente no clássico acaba vencendo e fazendo jus a imprevisibilidade do resultado da 

partida. 
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 Para se ter uma noção da tamanha rivalidade que circunda o clássico Gre-Nal, aqui vai 

um dado muito interessante. Em outubro do ano passado, a revista Trivela, de São Paulo, fez 

uma pesquisa com mais de mil jornalistas de todo país para que votassem no maior clássico 

brasileiro. Não deu outra. O Gre-Nal foi o eleito. Superando clássicos como Fla-Flu, 

Corinthians e São Paulo ou Flamengo e Vasco. Portanto, nem sempre é preciso viver no Rio 

Grande do Sul, para saber o que significa os cem anos de para muitos o jogo de maior 

competitividade do mundo. 

 No dia 18 de julho fez cem anos que ocorreu o primeiro Gre-Nal. Foi no ano de 1909, 

e depois desse dia virou o acontecimento mais importante dos esportes do Rio Grande do Sul. 

 As coincidências do futebol marcaram para um dia depois desta data, mais um 

confronto, entre as duas maiores equipes gaúchas. Esse clássico foi chamado pela imprensa 

como o “Gre-Nal do centenário”. Para essa partida o Internacional chegou com a credencial 

de ter vencido os três últimos Gre-Nais. É bem verdade, que nenhum disputado no Estádio 

Olímpico, mas de qualquer forma estava invicto há sete partidas. Já o Grêmio chegou sob a 

desconfiança de não vencer o principal rival, desde o Brasileirão de 2007. Porém, tinha como 

o fator local um trunfo. 

 Tarde ensolarada em Porto Alegre. Dia e horário típicos de futebol. Domingo, 4h da 

tarde. Estádio Olímpico não chegou a lotar. Foram quase 40 mil pessoas, mas havia alguns 

clarões. Talvez, pela temeridade da violência que assolam os campos futebolísticos. Quanto 

aos times, os dois estiveram bem parecidos taticamente. Usavam o mesmo esquema, com 

pequenas variáveis. Ambos com “falsos” laterais-direitos, preferindo atacar pelo lado canhoto. 

Foi o Internacional que saiu na frente. Gol marcado uma forma que já era esperada. Bola em 

velocidade para Nilmar. Esse passou pelo marcador e bateu na saída do goleiro gremista. 

Ainda no primeiro tempo, veio o empate. O meia do tricolor, Souza, cobrou falta com 

perfeição e colocou no ângulo do goleiro colorado. Primeira etapa parelha, traduzida no placar 

de 1 a 1. Na volta do intervalo só deu Grêmio. O tricolor criou inúmeras chances, mas só 

acabou marcando mesmo, através de seu centroavante Máxi López, após bate-rebate na área 

colorada, decretando o placar final do jogo: 2 a 1 para o Grêmio. 
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6.2 OS JARGÕES USADOS POR HAROLDO DE SOUZA 

 

 Ao escutar a narração dos noventa minutos do Gre-nal, feita pelo locutor Haroldo de 

Souza, observamos que ele utiliza prioritariamente a linguagem conotativa. Ou seja, outros 

sentidos são agregados ao significado real das palavras. 

O narrador usa algumas metáforas2, gírias3 e chavões4, que foram criados através da 

seqüência dos jogos transmitidos. Algumas das expressões são muito curiosas e durante o 

Gre-nal do Centenário, por circunstâncias da partida, não foram empregadas, como “tá 

matando jacaré a butinada”, referindo-se a algum lance onde o jogador entra de forma 

violenta cometendo falta no adversário; e “tá curtindo amor em terra estranha”, quando o 

jogador está em posição de impedimento. Mais especificamente aos noventa minutos do jogo 

analisado, separamos jargões5 usados por Haroldo e as colocamos em um quadro, onde 

explicamos o que significa cada uma deles: 

 

Expressões Significado real 

Suspendeu na boca do gol Cruzou na área 

Vai por a bola em circulação Vai por a bola em jogo 

Passa pela metade do gramado Passa pelo meio de campo 

Extrema-direita Ponta-direita 

Puxou por dentro, por fora Tentou o drible, tentou progredir na 

jogada 

Negaceia Ginga na frente do marcador 

Raio Apelido dado ao jogador Taison, do 

Internacional 

Recolhendo a bola Dominando a bola 

Envolve a marcação de mais um Dribla mais um adversário 

Amorteceu Dominou 

Chega carregando forte Chega cometendo a falta 

No túnel No meio das pernas 

                                                
2 Metáforas são as figuras de linguagem que consistem na alteração do sentido de uma palavra ou expressão, 
pelo acréscimo de um segundo significado. 
3 Gírias são uma forma criativa de se comunicar na forma falada. Linguagem que pode se estender à linguagem 
familiar. 
4 Chavões são expressões idiomáticas utilizadas repetidas vezes e que geram em determinado grupo uma reação 
de identificação ou aversão com o meio. 
5 Jargões são linguagens corrompidas. Gírias profissionais. 
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Bola pro mato porque o jogo é de 

campeonato 

Bola para fora porque o jogo vale três 

pontos 

Estendeu no fundo Lançou no fundo do campo 

Mergulha Se atira na bola 

No comando No ataque 

Fez que foi e tocou no meio Ameaçou ir e tocou a bola 

Calçou a sandalha e puxou o carro Recuperou a bola e saiu para o jogo 

Limpou a jogada Tirou a marcação da jogada 

Engatilhou e bateu Ajeitou a bola e bateu a gol 

Tricolor da Azenha Referindo-se ao Grêmio 

Cata firme, segura com firmeza Defende o goleiro 

A bola se oferece A bola sobra 

A bola se perde pela linha de fundo A bola sai para tiro-de-meta 

Desvia chamando a presença Passa a bola 

A máquina tricolor  O Grêmio 

Rechaça para o campo de ataque Afasta para o campo de ataque 

Encarou pra bater Foi driblar a fim de chutar para o gol 

Breque Parou a bola 

Repeteco Repetição 

A bola branca está parada e os 

ponteiros estão girando, girando, 

girando torcedor do Brasil 

A bola está parada e Haroldo de Souza vai 

dizer quantos minutos tem de jogo 

Eu tenho aqui cravados em cima da 

pinta 

Já são jogados tantos minutos........ 

Escrito no placar Referindo-se ao placar do jogo 

Sacudindo, sacudindo o rádio esportivo 

no Brasil 

Expressão utilizada pouco antes de 

Haroldo falar o placar o tempo de jogo 

Vai de bico de bota Vai com a ponta do pé 

Contra-golpe Contra-ataque 

Sanduba Falta de dois adversários 

Adivinhe Grito de gol 

Estufa os cordéis da cidadela Estufa a rede adversária 

Bandeiras tremulando Bandeiras balançando 
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Vai na briga direta Disputa a bola 

O bandeira deu condição O assistente não marcou o impedimento 

Bote Chegar na marcação 

Como se colocasse com a mão Referindo-se a tamanha precisão na 

cobrança 

Girou no fundo de campo Passou a bola próximo da linha de fundo 

Etapa final Segundo tempo de partida 

Bateu curtinho Deu o passe perto 

Haja coração, torcida brasileira Expressão relativa à emoção que está 

acontecendo na partida 

Vazio Local aonde tinha espaço. 

Sobre a barra Por cima do gol 

Academia do povo Referindo-se ao time do Internacional 

Time chegando de corpo inteiro O time todo indo ao ataque 

Bola espirrada Bola rebatida 

Calcanha Calcanhar 

Ninguém segura o guri Ninguém para o jovem jogador 

Calibrou para disparar Ajeitou para bater em gol 

Saiu com muita catega Saiu jogando com categoria 

Balão de couro Bola 

A falta é do meio da avenida A falta é longe do gol 

Recua do meio da rua Recua de longe 

Aponta o árbitro Assinala o árbitro 

A fera do plata Referindo-se a Máxi Lopez 

Ajeita carinhosamente a gorduchinha Ajeita carinhosamente a bola 

Bola branca parada Bola parada 

Pé do poste Parte debaixo da trave 

Foi pro solo Caiu no chão 

Fase crepuscular do clássico Fase final do jogo 
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6.3 QUADRO DENOTATIVO X CONOTATIVO DE HAROLDO DE SOUZA 
 
 
VOCÁBULOS E/OU 
EXPRESSÕES 

SIGNIFICADO 
DENOTATIVO 

SIGNIFICADO 
CONOTATIVO 

Suspendeu na boca do gol Fixar ou pendurar no ar a 
bola nas proximidades do 
gol adversário. 

Cruzou na área. 

Vai por a bola em 
circulação 

Vai por a bola a se 
movimentar 
continuamente. 

Vai por a bola em jogo. 

Passa pela metade do 
gramado 

Passa pela linha que divide 
o campo em dois lados. 

Passa pelo meio de campo. 

Extrema-direita Limite direito do campo de 
futebol. 

Ponta-direita. 

Puxou por dentro, por 
fora 

Puxar a bola tanto pelo 
lado inferior quanto 
posterior a fim de 
conseguir o drible. 

Tentou o drible, tentou 
progredir na jogada. 

Negaceia                                                                                                                                                          Gingar o corpo tocando a 
bola ou passando a chuteira 
por cima dela para enganar 
o adversário. 

Ginga na frente do 
marcador. 

Raio Luz intensa e viva. Apelido dado pelo narrador 
ao jogador Taison, do 
Internacional. 

Recolhendo a bola Deu abrigo a bola, 
guardou-a. 

Dominando a bola. 

Envolve a marcação de 
mais um 

Contém, encerra a 
marcação de mais um 
adversário. 

Dribla mais um adversário. 

Amorteceu Fazer a bola perder grande 
parte da força. 

Dominou. 

Chega carregando forte Pôr carga ou força 
exagerada na jogada, 
cometendo a falta. 

Chega cometendo a falta. 

Túnel Caminho ou local 
subterrâneo. 

Meio das pernas. 

Bola pro mato porque o 
jogo é de campeonato 

Afastar a bola pra longe do 
campo, porque o jogo é de 
campeonato.  

Bola para fora porque o 
jogo vale três pontos. 

Estendeu no fundo Prolongou a bola no fundo 
de campo. 

Lançou no fundo do 
campo. 

Mergulha Se lança na água Se atira na bola. 
No comando Na região do campo onde 

se faz o gol, se decide o 
jogo. 

No ataque. 

Fez que foi e tocou no 
meio 

Enganou o adversário e 
tocou a bola no meio. 

Ameaçou ir e tocou a bola 

Calçou a sandalha e Colocar calçado e pegar o Recuperou a bola e saiu 
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puxou o carro automóvel para o jogo. 
Limpou a jogada Livrar-se dos marcadores 

na jogada. 
Tirou a marcação da 
jogada. 

Engatilhou e bateu Preparou para atirar e 
atirou a gol. 

Ajeitou a bola e bateu a 
gol. 

Tricolor da Azenha Time de três cores da 
Região da Azenha em 
Porto Alegre. 

Referindo-se ao Grêmio. 

Cata firme, segura com 
firmeza 

Pegar com firmeza. Defende o goleiro. 

A bola se oferece A bola fica de presente, 
ofertada. 

A bola sobra. 

A bola se perde pela linha 
de fundo 

A bola vai desperdiçada, 
arruína-se pela linha de 
fundo. 

A bola sai para tiro-de-

meta. 

Desvia chamando a 
presença 

Altera o destino da bola a 
fim de que ela chegue até 
seu companheiro. 

Passa a bola. 

A máquina tricolor Definição de Haroldo em 
relação ao Grêmio. 

O Grêmio. 

Rechaça para o campo de 
ataque 

Repele para o campo de 
ataque. 

Afasta para o campo de 
ataque. 

Encarou pra bater Avança para o adversário, 
decidido a ganhar o lance e 
bater para o gol. 

Foi driblar a fim de chutar 
para o gol. 

Breque Travar, frear. Parou a bola. 
Repeteco Ato eu efeito de repetir. Repetição. 
A bola branca está 
parada e os ponteiros 
estão girando, girando, 
girando torcedor do 
Brasil 

A bola está parada, mas o 
tempo não para. 

A bola está parada e 
Haroldo de Souza vai dizer 
quantos minutos tem de 
jogo. 

Eu tenho aqui cravados 
em cima da pinta 

Eu tenho o seguinte horário 
em meu relógio. 

Já são jogados tantos 
minutos........ 

Escrito no placar Representado ou expresso 
no placar. 

Referindo-se ao placar do 
jogo. 

Sacudindo, sacudindo o 

rádio esportivo no Brasil 

Agitando a transmissão 
pelo rádio. 

Expressão utilizada pouco 
antes de Haroldo falar o 
placar o tempo de jogo. 

Vai de bico de bota Vai de encontro à bola com 
a ponta da chuteira. 

Vai com a ponta do pé. 

Contra-golpe Ataque de surpresa, em 
seguida à ação ofensiva do 
adversário. 

Contra-ataque. 

Sanduba Duas fatias de pão com 
recheio de alguma coisa 
(presunto, queijo, etc...) 

Sofrer falta de dois 
adversários 
simultaneamente. 

Adivinhe Descubra. Grito de gol. 
Estufa os cordéis da 
cidadela 

Balança o cordão da 
fortaleza defensiva. 

Estufa a rede adversária. 
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Bandeiras tremulando Bandeiras agitadas. Bandeiras balançando. 

Vai na briga direta Disputa a bola mano a 
mano com o adversário. 

Disputa a bola. 

O bandeira deu condição O auxiliar de arbitragem 
não sinalizou nenhuma 
irregularidade. 

O assistente não marcou o 
impedimento. 

Bote Ação rápida e viril de um 
jogador para dominar um 
lance. 

Chegar na marcação. 

Como se colocasse com a 
mão 

Como se utilizasse o 
membro superior, ao invés 
do pé. 

Referindo-se a tamanha 
precisão na cobrança. 

Girou no fundo de campo Fez a bola andar, circular. Passou a bola próximo da 
linha de fundo. 

Etapa final Fase crepuscular do jogo. Segundo tempo de partida. 
Bateu curtinho Passou a bola para um 

companheiro que estava 
próximo a ele. 

Deu o passe perto. 

Haja coração, torcida 
brasileira 

O jogo está emocionante 
torcida brasileira. 

Expressão relativa à 
emoção que está 
acontecendo na partida. 

Vazio Espaço s/ ninguém. Local aonde tinha espaço. 
Sobre a barra Sobre a trava. Por cima do gol. 

Academia do povo Definição de Haroldo em 
relação ao Internacional. 

Referindo-se ao time do 
Internacional. 

Time chegando de corpo 
inteiro 

Time se lançando ao 
ataque. 

O time todo indo ao 
ataque. 

Bola espirrada Bola desviada subitamente, 
geralmente por ter batido 
em outro jogador. 

Bola rebatida. 

Calcanha Parte posterior do pé. Calcanhar. 

Ninguém segura o guri Ninguém segura o garoto. Ninguém para o jovem 

jogador. 

Calibrou para disparar Direcionar o chute. Ajeitou para bater em gol. 

Catega Abreviatura de categoria. Categoria. 
Balão de couro Bola produzida de couro 

ou outra matéria-prima. 
Bola, pelota, gorduchinha 

A falta é do meio da 
avenida 

A falta é distante do gol. A falta é longe do gol. 

Recua do meio da rua Área próxima a linha 
divisória do gramado. 

Recua de longe 

Aponta o árbitro Marca a falta o árbitro. Assinala o árbitro. 
A fera do plata A fera castelhana. Referindo-se a Máxi 

Lopez, jogador do Grêmio. 
Ajeita carinhosamente a 
gorduchinha 

Ajeitar carinhosamente a 
pequenina bola. 

Ajeita carinhosamente a 
bola. 

Pé do poste Parte inferior da trave. Parte debaixo da trave. 



40 
 

Foi pro solo Foi para o plano do 
gramado. 

Caiu no chão. 

Fase crepuscular do 

clássico 

Quando o jogo se aproxima 
do fim. 

Fase final do jogo. 

 
 
 
6.4 OS JARGÕES USADOS POR PEDRO ERNESTO 
 
 

 Ao escutar a narração dos noventa minutos do Gre-Nal, através do locutor Pedro 

Ernesto Denardin, podemos observar que ele utiliza a linguagem de narração mista. Ou seja, 

mescla o sentido denotativo com o conotativo. Consideramos, porém, que há um predomínio 

da narração denotativa.  

 O locutor tanto se detém à descrição dos acontecimentos da partida dentro do 

significado real das palavras, quanto utiliza chavões, jargões e metáforas para dar ao ouvinte a 

noção do que está ocorrendo na partida. Para definirmos exatamente o tipo de linguagem 

utilizado por Pedro, tivemos que escutar minuciosamente mais de uma vez a narração do jogo.  

A seguir, as expressões utilizadas por Pedro Ernesto Denardin no Gre-Nal do 

centenário: 

 

Expressões Significado 

Linha de lado, arremesso lateral Bola saiu pela lateral do campo 

Bola completamente defeituosa Passe errado 

Vai sofrer pressão Vai ser marcado de perto pelo adversário 

Despeja para o meio de campo Afasta o perigo de perto da área 

Procurou entortar o marcador Tentou driblar o adversário 

Estendeu grande bola Deu belo passe 

Foi bloqueado Foi interceptado 

Combatido Marcado 

Ele empurra a bola Ele passa a bola 

Até onde está colocado Até onde está posicionado 

Recolhe Domina 

Faz a inversão de jogada Vira o jogo 

Jogados no primeiro tempo Referindo-se ao tempo de jogo 

No meio das canetas No meio das pernas 
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Fechou para área Entrou na área 

Atirou Chutou 

Tentou abrir Tentou lançar 

Prefere reter Prefere ficar com a bola 

Por elevação Por cima 

Bandeira diz que não houve nada Auxiliar diz que não foi falta 

Torneou de cabeça Desviou de cabeça 

Soltou no comando Passou na frente 

Estendeu com categoria Passou a bola com categoria 

Tentou em profundidade Tentou na frente 

Deu um presente Errou o passe 

Recuperação estupenda Recuperação do jogador no lance 

Busca a jogada pessoal Tenta a jogada individual 

O time vai se encolhendo O time vai só se defendendo 

Foi atropelado com falta Recebeu falta 

Foi desarmado Perdeu a bola para o adversário 

Se passou da bola Se perdeu no lance 

Sanduíche  Quando um jogador sofre falta de dois 

adversários ao mesmo tempo 

Entrou no meio do jogador Fez falta violenta no adversário 

Contra-ataque fulminante Contra-ataque certeiro 

Literalmente na roda Time literalmente perdido 

Dançou na frente do adversário Gingou na frente do adversário 

Ficou aterrado dentro de campo Ficou parado dentro do campo 

Nem dois goleiros poderiam segurar 

essa bola 

Descrevendo tamanha precisão no chute 

 

Blitz Dois ou mais adversários na bola para 

ganhar o lance. 

Ponta-canhota Ponta-esquerda 

Etapa complementar Referindo-se ao segundo tempo 

Passou o pé em cima da bola Referindo-se ao recurso que o jogador 
realizou para tentar o drible 

Boa devolução Bom passe 

Pega firme Faz firme defesa 
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A bola correu mais que ele A bola foi mais rápida que o jogador 

O pau comeu ali Referindo-se a um princípio de confusão 

entre os jogadores 

Cedendo escanteio Deu o escanteio ao adversário 

Uma bomba Chute forte 

Entregou a bola de graça Errou o passe 

Mas que calor ele deu nos caras Referindo-se a pressão e marcação forte 

Não dá trégua Não descansa 

Testada pro lado Cabeceada para o lado 

Olha o guri Referindo-se a boa atuação de um jovem 

jogador 

Tiro de gol Tiro de meta 

Campo intermediário Parte do campo entre a área e o meio de 

campo 

Sai na marcação Chega na marcação 

Soberano no lance Sai com autoridade no lance 

Está na cobertura Está auxiliando o companheiro 

Recuando da intermediária Recuando de longe 

Arrancou pela ponta Saiu em velocidade pelo lado do campo 

Bola longa Passe distante da origem 

Tem um latifúndio a frente Tem o campo livre 

Compatriota Do mesmo país 

Pique e repique de bola Bate e rebate de bola 

Vira-vira no placar Placar revertido por àquele que saiu em 

desvantagem 

No poste, no poste Na trave, na trave 
 

Ele é demaaaaaais Referindo-se ao jogador que está tendo 
uma grande atuação na partida 
 

Timidamente no ataque No ataque como quem não quer nada, 

despretensioso 

Tempo regulamentar Os 45 minutos habituais 

Suspendeu Cruzou 
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Explode no corpo do adversário A bola bate no corpo do adversário 

Fim de papo Quando o árbitro apitou o fim do jogo 

 
 
 
 
6.5 QUADRO DENOTATIVO X CONOTATIVO DE PEDRO ERNESTO 
 
 
VOCÁBULOS E/OU 
EXPRESSÕES 

SIGNIFICADO 
DENOTATIVO 

SIGNIFICADO 
CONOTATIVO 

Linha de lado, arremesso 
lateral 

A bola saiu pela linha 

lateral do gramado. 

Bola saiu pela lateral do 
campo. 

Bola completamente 

defeituosa 

O passe foi completamente 

errado. 

Passe errado. 

Vai sofrer pressão Vai sofrer aperto do 

adversário. 

Vai ser marcado de perto 

pelo adversário. 

Despeja para o meio de 

campo 

Lançar a bola para frente, 

objetivando afastar o 

perigo. 

Afasta o perigo de perto da 

área. 

Procurou entortar o 

marcador 

Procurou ludibriar a 

marcação. 

Tentou driblar o 

adversário. 

Estendeu grande bola Fez um passe com 

precisão. 

Deu belo passe. 

Foi bloqueado Foi impedido. Foi interceptado. 

Combatido Acoçado pela marcação 

adversária. 

Marcado. 

Ele empurra a bola Ele da um toque na bola. Ele passa a bola. 

Até onde está colocado Posição ocupada por 

alguém. 

Até onde está posicionado. 

Recolhe Dá abrigo. Guarda.. Domina. 

Faz a inversão de jogada Lança a bola de uma 

extremidade à outra do 

gramado. 

Vira o jogo. 

Jogados no primeiro 

tempo 

Minutos jogados no 

primeiro tempo de partida. 

Referindo-se ao tempo de 

jogo. 
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Canetas Objeto de tinta para escrita No meio das pernas. 

Fechou para área Correu em direção à área. Entrou na área. 

Atirou Expressão bélica usada 

para descrever o chute. 

Chutou. 

Tentou abrir Buscou a abertura Tentou lançar. 

Prefere reter Prefere guardar em seu 

poder a bola. 

Prefere ficar com a bola. 

Por elevação Colocar a bola alta. Por cima. 

Bandeira diz que não 

houve nada 

Assistente do árbitro deu 

condições para prosseguir a 

jogada. 

Auxiliar diz que não foi 

falta 

Torneou de cabeça Aprimorou a bola com a 

cabeça. 

Desviou de cabeça. 

Soltou no comando Soltou na região do campo 

onde se faz o gol, se decide 

o jogo. 

Passou na frente. 

Estendeu com categoria Passou com perfeição. Passou a bola com 

categoria. 

Tentou em profundidade Tentou passe longo, já 

próximo ao gol adversário. 

Tentou na frente. 

Deu um presente Deu um agrado. Errou o passe. 

Recuperação estupenda Melhora maravilhosa. Recuperação do jogador no 

lance. 

Busca a jogada pessoal Chama para si a 

responsabilidade de fazer a 

jogada. 

Tenta a jogada individual. 

O time vai se encolhendo O time vai se mostrando 

inseguro. 

O time vai só se 

defendendo. 

Foi atropelado com falta Fazer falta clara, passando 

por cima do adversário. 

Recebeu falta. 

Foi desarmado Expressão bélica usada 

para descrever quando o 

jogador perde a posse de 

Perdeu a bola para o 

adversário. 
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bola. 

Se passou da bola Avançou com a intenção de 

alcançar a bola e correu 

mais que ela. Ultrapasso-a 

na corrida. 

Se perdeu no lance. 

Sanduíche  Duas fatias de pão com 

recheio de alguma coisa 

(presunto, queijo, etc...). 

Quando um jogador sofre 

falta de dois adversários ao 

mesmo tempo. 

Entrou no meio do 

jogador 

Entrou na jogada 

diretamente no corpo do 

adversário, visando 

cometer a falta. 

Fez falta violenta no 

adversário. 

Contra-ataque 

fulminante 

Ataque de surpresa, em 

seguida à ação ofensiva do 

adversário. 

Contra-ataque certeiro. 

Literalmente na roda Quando os jogadores do 

mesmo time trocam passes 

rápidos, visando passar o 

tempo. 

Time literalmente perdido. 

Dançou na frente do 

adversário 

Fez movimentos 

semelhantes aos de uma 

dança, a fim de passar pela 

marcação do adversário. 

Gingou na frente do 

adversário. 

Ficou aterrado dentro de 

campo 

Ficou preso ao gramado. Ficou parado dentro do 

campo. 

Nem dois goleiros 

poderiam segurar essa 

bola 

Nem dois goleiros fariam a 

defesa desse chute. 

Descrevendo tamanha 

precisão no chute. 

 

Blitz Sucessão de ataques a fim 

de ganhar a bola ou fazer o 

gol. 

Dois ou mais adversários 

na bola para ganhar o 

lance. 

Ponta-canhota Extremidade esquerda do 

gramado. 

Ponta-esquerda 
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Etapa complementar Fase subseqüente. Referindo-se ao segundo 

tempo 

Passou o pé em cima da 

bola 

Tentou ludibriar o 

marcador. 

Referindo-se ao recurso 
que o jogador realizou para 
tentar o drible 

Boa devolução Bom passe àquele que lhe 

havia passado a bola. 

Bom passe 

Pega firme Defende sem rebote. Faz firme defesa 

A bola correu mais que 

ele 

A bola rolou mais que o 

jogador 

A bola foi mais rápida que 

o jogador 

O pau comeu ali Briga. Referindo-se a um 

princípio de confusão entre 

os jogadores. 

Cedendo escanteio Quando um jogador coloca 

a bola pela linha de fundo, 

determinado que o 

adversário cobre a infração. 

Deu o escanteio ao 

adversário 

Uma bomba Um objeto bélico 

explosivo. 

Chute forte. 

Entregou a bola de graça Entregou a bola no pé do 

adversário. 

Errou o passe. 

Mas que calor ele deu nos 

caras 

Quando um jogador é 

rápido e dá muito trabalho 

àqueles que o marcam. 

Referindo-se a pressão e 

marcação forte. 

Não dá trégua Não dá sossego. Não descansa. 

Testada pro lado Bater na bola com a testa 

em direção a algum lado. 

Cabeceada para o lado. 

Olha o guri Ver o garoto, olhar o 

menino. 

Referindo-se a boa atuação 

de um jovem jogador. 

Tiro de gol Chute de bola parada, 

repondo-a em jogo, depois 

que um adversário tocou-a 

pela linha de fundo. 

Intencionalmente ou não. 

Tiro de meta. 
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Campo intermediário Na metade do gramado. Parte do campo entre a área 

e o meio de campo. 

Sai na marcação Sai para tentar tirar a bola 

do adversário. 

Chega na marcação. 

Soberano no lance Tomar poder da jogada. Sair com autoridade no 

lance. 

Está na cobertura Está protegendo o 

companheiro. 

Está auxiliando o 

companheiro. 

Recuando da 

intermediária 

Recuando a bola da parte 

do campo que fica entra a 

área e o meio do gramado. 

Recuando de longe 

Arrancou pela ponta Investiu de forma veloz e 

ousada pelo lado do 

gramado. 

Saiu em velocidade pelo 

lado do campo. 

Bola longa Bola em velocidade. Passe distante da origem. 

Tem um latifúndio a 

frente 

Tem um grande espaço 

para realiza a jogada.  

Tem o campo livre. 

Compatriota Da mesma pátria. Do mesmo país. 

Pique e repique de bola Sobra de bola. Bate e rebate de bola 

Vira-vira no placar Reação do time que estava 

perdendo e consegue 

passar a frente no 

marcador. 

Placar revertido por àquele 

que saiu em desvantagem. 

No poste, no poste Um dos paus que 

sustentam o travessão da 

baliza. 

Na trave, na trave. 
 

Ele é demaaaaaais Ele joga muito bem 

futebol. 

Referindo-se ao jogador 
que está tendo uma grande 
atuação na partida. 

Timidamente no ataque Ir ao ataque de forma 

despretensiosa. 

No ataque como quem não 

quer nada. 

Tempo regulamentar Tempo que está no 

regulamento do futebol. 

Os 45 minutos habituais. 

Suspendeu Fixar ou pendurar no ar, no Cruzou. 
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caso a bola. 

Explode no corpo do 

adversário 

Expressão bélica usada 

para descrever quando um 

chute forte para na 

marcação do adversário. 

A bola bate no corpo do 

adversário. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 Ao desenvolver esse Trabalho Final de Graduação (TFG), o principal objetivo era 

realizar uma comparação entre dois narradores esportivos do rádio gaúcho: Haroldo de Souza, 

da Rádio Guaíba, e Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha.  

 Neste processo de estudo comparamos as estratégias de narração utilizadas por cada 

locutor, no momento em que estão à frente dos microfones, nas jornadas esportivas. A ideia 

foi buscar descobrir particularidades no modo com que Haroldo de Souza e Pedro Ernesto 

Denardin transmitem um jogo de futebol pelo rádio. Além da pesquisa, empregamos outras 

formas de extrair conhecimento sobre os narradores, como a entrevista com cada um deles e a 

observação participante. A narração analisada foi a do clássico Gre-Nal, válido pelo 

Campeonato Brasileiro do ano de 2009, realizado no dia 19 de julho. 

 Durante a realização deste trabalho, concluímos que os narradores em questão 

(Haroldo de Souza e Pedro Ernesto Denardin) têm uma forma diferente de narrar futebol pelo 

rádio. Cada um tem um estilo para tentar conquistar a audiência do ouvinte. Haroldo de Souza 

é mais adepto do uso constante da narração conotativa. Utiliza jargões, expressões próprias, 

“firulas” e uma linguagem bem popular. Ele tenta “ganhar” o ouvinte através de frases feitas, 

aonde busca criar uma identificação com aquele que lhe escuta. Ao longo de suas 

transmissões, mesmo que predomine a conotação, naturalmente ele também se vale da 

narração denotativa. Para determinadas ocasiões da partida, isso é necessário, de forma que 

Haroldo de Souza descreva os lances com precisão. No desenrolar da narração, o locutor da 

Rádio Guaíba não toma muitos cuidados com relação à linguagem. Há uma preocupação 

superficial para não passar uma informação errada, mas no geral, tudo sai no instinto da hora, 

a fim de “entrar” na casa do ouvinte através da autenticidade e do improviso. A expressão 

“adivinhe”, no momento do gol, é a que mais identifica a forma de narrar futebol pelo rádio 

por Haroldo. Ele mesmo a intitula como “narração emoção-show”.  

 Já Pedro Ernesto Denardin tem uma característica de narrar um pouco diferente. Ele 

usa uma linguagem bem acessível. Mesmo que em algum lance na partida, seja inevitável 

dizer algum “chavão” do mundo do futebol, Pedro tem o estilo de narrar predominantemente 

denotativo, tentando construir, a cada lance narrado, um momento único. Em vez de jargões e 

frases criadas, o narrador acredita que os elementos principais para conquistar os ouvintes são 

a emoção, o ritmo e o “time”. Na preparação para a hora de narrar, estar bem informado sobre 

o momento que cada time envolvido atravessa é o maior requisito. Quanto aos cuidados no 

palavreado que vai utilizar, Pedro diz ter todas as precauções do mundo. Ele prioriza sempre a 
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linguagem direta, a fim de propiciar ao ouvinte maior facilidade na percepção do que ele 

realmente quer dizer. 

 No desenvolvimento da observação participante, conseguimos entrevistar 

pessoalmente os dois narradores estudados. Esse fator foi determinante para o bom andamento 

do trabalho. Podemos afirmar que a busca de informações, através de uma conversa direta 

com Haroldo de Souza e Pedro Ernesto Denardin, permitiu uma proximidade maior ao que é 

verdadeiramente narrar futebol pelo rádio. O que podemos notar na entrevista com os dois 

narradores foi a autenticidade e a preocupação com a originalidade na hora de narrar de 

ambos. Mesmo que tenham, tanto Haroldo quanto Pedro, no início da carreira se inspirado em 

algum locutor, foi a personalidade de criar uma forma diferenciada de narrar futebol o que 

levou os dois a conseguirem o status de principais narradores esportivos do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Somado a isso, ao obtermos o acesso às cabines no dia do jogo em questão (Gre-Nal 

do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2009), acrescentamos o conhecimento do campo 

pesquisado. Sem dúvida, o fato de estar ali na cabine, conhecer todo o processo que envolve 

colocar uma jornada esportiva no ar, poder sentir o clima de expectativa do torcedor, 

acompanhar a preparação do narrador para a transmissão da partida, e poder presenciar a 

emoção empregada pelo locutor, em um clássico de grande importância para todo o estado do 

Rio Grande do Sul, foi de suma contribuição para esse trabalho de conclusão de curso.   

 Nesse estudo podemos observar que narrar futebol pelo rádio não tem exatamente um 

“manual” a ser seguido. Claro que certas regras devem ser observadas, mas criar um estilo 

próprio é o princípio básico para os novos narradores poderem projetar algum sucesso na 

carreira. Ao narrar futebol é preciso que cada narrador imponha o seu jeito de locutar e não 

tente, simplesmente, imitar esse ou aquele profissional.  
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ANEXOS 
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Anexo A- Fotos 

 

 

 

 Momentos antes da entrevista com o narrador Haroldo de Souza, na sede da Rádio 

Guaíba em Porto Alegre, na antevéspera do clássico Gre-Nal  

 

 

 

 

Após a entrevista com o narrador Pedro Ernesto Denardin, no Estúdio da Zero Hora, 

em Porto Alegre, na antevéspera do clássico Gre-nal 
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Haroldo de Souza narrando o clássico Gre-Nal, no Estádio Olímpico, dia 19 de julho de 

2009 

 

 

 

 
Pedro Ernesto Denardin preparado para narrar o Gre-Nal do primeiro turno do 
Campeonato Brasileiro 2009 
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Acompanhando o clássico Gre-Nal, na cabine da Rádio Guaíba 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na cabine da Rádio Guaíba ao lado de Haroldo de Souza 
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Anexo B- Entrevistas na íntegra 
 
 
Haroldo de Souza: 
 
 
Pergunta 1: Que estratégias tu usas durante a narração para “chamar” o ouvinte para o 
teu lado? 
“Olha amigo: primeiro muito obrigado pela referência nessa conversa que nós vamos ter aqui. 
Mas a gente usa uma série de chavões, uma série de coisas que surgem na hora, outras coisas 
que a gente prepara e chavões que vêm através dos tempos, que vão se formando. O 
“adivinhe” na hora do gol, que prende muito o torcedor, “as bandeiras tremulando”, frases que 
eu tiro de “Partido Alto”, tipo: “ta matando jacaré a butinada”, “ta curtindo amor em terra 
estranha” e por aí a gente vai. E o chamamento de um clube que eu formei que é o Gente que 
se Liga na Gente, que tem milhares de associados e pessoas que me acompanham já há muito 
tempo, ao longo desses 35 anos que eu faço rádio”. 
 
 
Pergunta 2: O que tu consideras essencial para “prender” o ouvinte durante a narração 
da partida? 
“A precisão do lance. Você tem que estar preocupado acima de tudo com onde está a bola. Se 
o narrador estiver presente junto com a bola, ele já está com 80% do trabalho dele garantido e 
o restante ele vai complementando com “firulas” como se diz por aí, com colocações de 
palavras emocionais no momento, mas a narração em si é procurar estar junto com a bola”. 
 
Pergunta 3: Tu te inspiraste em alguém quando começou a narrar futebol? Quem? 
“Com certeza. Usei aqui um termo de jogador de futebol, com certeza. É.....quando guri lá no 
Jacarezinho, no Estado do Paraná, depois Castro, eu acompanhava muito pelo rádio, aqueles 
rádios grandões, ainda porque não tinha rádio de pilha, eu me inspirei no Fiori Giglioti, da 
Rádio Bandeirantes, de São Paulo e no Pedro Luiz, da extinta Rádio Tupi. O Fiori Gigliotti, 
no sentimentalismo dele e o Pedro Luiz, na precisão da jogada. Então fiz uma união dos dois e 
criei o meu estilo, que agora graças a Deus tem muitos seguidores pelo Brasil”. 
 
 
Pergunta 4: Que nome tu darias ao teu estilo de narração empregado na hora dos jogos? 
“Narração emoção-show”. 
 
 
Pergunta 5: O teu estilo de narração sempre foi o mesmo durante toda a carreira, ou 
com o passar do tempo algo foi modificado ou adaptado? 
“Muita coisa foi adaptada. No começo de uma carreira de narrador é aquela preocupação só 
com a bola, sem criar mais nada dentro de uma jornada esportiva. Eu tenho também o orgulho 
de ter criado as aberturas em jornadas esportivas, no rádio brasileiro, não é no rádio do Rio 
Grande do Sul. Antigamente as grandes rádios, tinham e tem até hoje, na “pasta” da Rádio 
Guaíba, onde estou trabalhando até hoje, tem ali o texto onde os narradores do passado liam 
aquele texto e depois começavam a falar da partida em si. E eu criei aquela abertura que vem 
falando em qualquer outra coisa que não seja futebol, para depois fazer um gancho e entrar no 
assunto futebol. Essas criações que a gente foi adaptando, mas a narração em si, ela foi 
simplesmente aprimorada no meu entendimento, poupando fôlego, poupando voz, sabendo a 
hora certa de colocar um grito maior ou menor, uma intensidade menor na tonalidade, ou 
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maior, independente se é gol ou não. Esse tipo de coisa a gente cada dia que passa aprende um 
pouquinho mais”. 
 
 
Pergunta 6: Existe algum ritual que tu praticas antes de começar a narrar? 
“O ritual é estar sempre preocupado com o jogo que vou fazer. Tomar bastante água. Ficar 
preocupado e concentrado, única e exclusivamente no jogo, como se fosse um jogador, 
porque estando na cabine eu procuro transmitir ao ouvinte aquilo que realmente está 
acontecendo no campo. Então tem que ter um preparo não físico, mas de pulmão, de voz 
permanentemente em condições de conseguir a tonalidade necessária para fazer a narração”. 
 
 
Pergunta 7: Quando tu estás narrando à partida, todas as coisas que tu dizes são 
pensadas e planejadas, ou a maioria das palavras saem simplesmente no improviso? 
“A narração de futebol tem que ser improvisada. Até a bola rolar você pode fazer um texto, 
levar um texto pronto na hora em que uma torcida se manifestar de algum lado, por exemplo 
em um Gre-Nal e encaixar algo na hora, mas de uma maneira em geral, a hora que a bola rola 
do primeiro ao nonagésimo minuto, o improviso faz parte e é inerente a transmissão”. 
 
 
Pergunta 8: Tu acreditas que a forma e a intensidade com que tu gritas o gol é um fator 
que faz com que o ouvinte te escolha como o narrador preferido dele? 
“Sim, é um dos motivos, porque.....eu não condeno o gol longo, cada uma faz o trabalho da 
maneira que tem que fazer, mas eu acho que tem jogo por exemplo, que o gol naquele 
momento não merece mais do 4 ou 5 segundos. Como teu gol, que merece 7, 8, 10 segundos. 
Então isso depende do momento e depende da qualidade do gol, de como foi o lance e da 
partida em si. Não há um negócio fixo........eu tenho que gritar a mesma quantidade de gol pra 
esse ou aquele”. 
 
 
Pergunta 9: Ainda sobre o momento do gol, existe alguma estratégia especial para 
narrar o fato que é o mais importante do futebol? 
“Tem. É você estar sempre ligado, eu tenho uma coisa que uso muito que é “chamar o gol”. 
Achar que o gol vai acontecer. Eu tenho aquele negócio meu: “estou sentindo cheiro de gol”. 
Por que uma vez que falei isso, deu o gol e aí eu peguei isso como um chavão meu, porque se 
durante o jogo eu falar “estou sentindo cheiro de gol” três vezes e sair um gol eu já estou em 
vantagem”. 
 
 
 
 
Pergunta 10: Normalmente que expressões ou jargões característicos teus, tu utilizas na 
hora do jogo? Cite alguns. 
“Antes do grito de gol é o “adivinhe”, que pegou não sei por quê. Nasceu em belo Horizonte, 
quando eu estava lá em um Atlético x Cruzeiro. Não sei bem de onde surgiu, mas pegou, 
deixa assim. E eu aproveito depois do grito de “adivinhe” para a respiração, encher o 
diafragma e poder ter o fôlego suficiente para dosar o gol que vem a seguir”. 
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Pergunta 11: Em relação à linguagem utilizada durante a narração, que cuidados tu 
tomas? 
“Nenhum. Eu procuro sempre ser o mais autêntico possível, para que o torcedor se sinta 
realmente junto comigo”. 
 
 
Pergunta 12: O ouvinte escolhe o narrador ou a emissora na hora de ouvir futebol pelo 
rádio? Ou escolhe ambos? 
“Olha.......eu acho que escolhe as duas coisas. Os dois lados tem peso nisso aí. É evidente que 
a emissora ajuda. Quando se está em uma emissora grande o trabalho é mais divulgado. Uma 
emissora pequena tem um menor número de abrangência, mas eu acho que o locutor também 
“faz” a rádio”. 
 
 
Pergunta 13: Por que não surgem novos narradores de futebol no rádio? Faltam 
talentos ou falta oportunidade? 
“Olha......oportunidade eu acho que não falta. É que as inúmeras fitas, gravações que chegam 
de “sonhadores” de serem locutores esportivos, a maioria vêm imitando alguém. E eu sempre 
digo para essas pessoas: a gente tem sim que ter uma base em alguém, uma noção de alguém, 
como eu tive. Agora se vai imitar alguém não procure fazer absolutamente igual, senão você 
será a cópia e nunca o original”. 
 
 
Pergunta 14: A transmissão de jogos pela TV gera que conseqüências para os 
narradores de futebol pelo rádio? 
“Para mim foi muito ruim isso aí. Eu ainda não fiz a chamada transmissão por tubo aqui 
dentro do Brasil. Fiz na Copa de 1990 na Itália, e na Copa de 1986 no México. Narrei pela 
televisão. No Brasil ainda eu não fiz, mas do jeito que está indo a coisa quando eu menos 
esperar vou ter que entrar nessa também, mas eu acho horrível,  quem inventou isso deixa 
assim”. 
 
 
Pergunta 15: Enfim, qual a satisfação de narrar futebol pela tua emissora? 
“Toda a razão, toda a emoção, toda a alegria possível, porque é através dela que eu chego até 
vocês, que falam que eu sou um daqueles que vocês preferem. E por ser preferido de um bom 
número de pessoas eu sou feliz, e sendo feliz cada dia mais eu tenho que estar me 
empenhando no sentido de fazer um trabalho diferenciado não dos demais, mas diferenciado 
até de mim mesmo”. 
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Pedro Ernesto Denardin: 
 
 
Pergunta 1: Que estratégias tu usas durante a narração para “chamar” o ouvinte para o 
teu lado? 
“Bom, a primeira estratégia e tu estares bem informado, saber o que está acontecendo, 
entender o momento que está passando, as circunstâncias que envolvem e a partir daí com 
uma linguagem bem fácil de assimilação das pessoas tentar fazer a transmissão”. 
 
 
Pergunta 2: O que tu consideras essencial para “prender” o ouvinte durante a narração 
da partida? 
“A questão de tu estares bem informado é fundamental. Precisa ter emoção, ritmo, “time”, ter 
uma equipe, toda ela centrada. Precisa ter um bom som na rádio. É uma série de fatores, senão 
o ouvinte vai para a outra”. 
 
 
3. Tu te inspiraste em alguém quando começou a narrar futebol? Quem? 
“Sim. Eu me inspirei no Mendes Ribeiro. Foi o primeiro narrador que eu ouvi, na Copa de 
1958. Eu achava que toda aquela vibração dele, se um dia eu conseguisse ser narrador, eu 
queria ter mais ou menos a mesma coisa que ele. Então, Mendes Ribeiro foi o grande iniciante 
do meu processo”. 
 
 
Pergunta 4: Que nome tu darias ao teu estilo de narração empregado na hora dos jogos? 
“Não tem um nome. Eu acho que a minha narração é exclusiva, isso sim. Eu narro àquilo que 
vem na minha cabeça e não na dos outros. E sempre evitando frases feitas e tentando construir 
a cada momento um momento único de um gol, de uma partida, etc......”. 
 
 
Pergunta 5: O teu estilo de narração sempre foi o mesmo durante toda a carreira, ou 
com o passar do tempo algo foi modificado ou adaptado? 
“O estilo foi sempre o mesmo. Eu ganhei com o tempo a ousadia de dizer outras coisas, mais 
polêmicas, mais picantes, mas o estilo sempre foi o mesmo”. 
 
 
Pergunta 6: Existe algum ritual que tu praticas antes de começar a narrar? 
“Apenas aquecimento de voz, que é uma questão de fonoaudiologia. Eu participo sempre de 
sessões com a minha fonoaudióloga. É aquilo que eu sempre digo: tu tens que chegar no jogo 
bem informado, mas isso é o ritual de todos os dias”. 
 
 
Pergunta 7: Quando tu estás narrando à partida, todas as coisas que tu dizes são 
pensadas e planejadas, ou a maioria das palavras saem simplesmente no improviso? 
“Não. É tudo rigorosamente no improviso. Não tem como pensar como é que vai ser uma 
partida de futebol, ou como é que vai ser um gol, como é que vai o resultado”. 
Pergunta 8: Tu acreditas que a forma e a intensidade com que tu gritas o gol é um fator 
que faz com que o ouvinte te escolha como o narrador preferido dele? 
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“Não sei. O que eu emprego no gol é muita vibração. Eu vibro junto com o torcedor, eu sinto 
dentro de mim, a mesma emoção que eu imagino que o torcedor esteja sentindo. Esse é o 
grande diferencial”. 
 
 
Pergunta 9: Ainda sobre o momento do gol, existe alguma estratégia especial para 
narrar o fato que é o mais importante do futebol? 
“Não. O meu gol, ele é único, como são únicos todos os gols que acontecem. Para cada gol 
uma descrição, em cima daquilo que rigorosamente aconteceu”. 
 
 
Pergunta 10: Normalmente que expressões ou jargões característicos teus, tu utilizas na 
hora do jogo? Cite alguns. 
“Não, não. Muito pouco, quase nada”. 
 
 
Pergunta 11: Em relação à linguagem utilizada durante a narração, que cuidados tu 
tomas? 
“Todos os cuidados, mas sempre uma linguagem direta tipo......o “Estádio  não é Paulo 
Machado de Carvalho”, é Estádio do Pacaembu, porque Paulo Machado de Carvalho, pouca 
gente sabe o que é. Uso uma coisa bastante direta para que a pessoa ouça e entre facilmente, 
que ela tenha uma percepção daquilo que eu estou querendo dizer”. 
 
 
Pergunta 12: O ouvinte escolhe o narrador ou a emissora na hora de ouvir futebol pelo 
rádio? Ou escolhe ambos? 
“Eu acho que as duas coisas, porque o narrador é uma parte do contexto, a emissora é o todo. 
Então se tu tens um bom narrador, mas não tem som, não tem equipe, o “cara” para outra. O 
processo é um conjunto. Ninguém faz nada sozinho. É que nem time de futebol. Ou tu tens do 
goleiro ao ponta-esquerda funcionando, ou tu estás “ralado””. 
 
 
Pergunta 13: Por que não surgem novos narradores de futebol no rádio? Faltam 
talentos ou falta oportunidade? 
“Isso é uma boa pergunta. Nós (Rádio Gaúcha), inclusive estamos pensando em fazer aqui um 
concurso para narrador e realmente não está aparecendo. Estamos pensando em renovação e 
estamos com dificuldade”. 
 
 
Pergunta 14: A transmissão de jogos pela TV gera que conseqüências para os 
narradores de futebol pelo rádio? 
“Gerou uma conseqüência muito boa. Todos os narradores hoje têm que ser muito mais fiéis 
ao que está acontecendo. Aquele tempo de “mentir” que a bola está na linha de fundo, “raspou 
o poste”, isso não dá mais. Porque aí tu te desmoralizas”. 
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Pergunta 15: Enfim, qual a satisfação de narrar futebol pela tua emissora? 
“Eu acho uma coisa muito boa. Eu me preparei desde criança para fazer isso. Sempre pensei 
em fazer isso e consegui fazer exatamente o que eu queria. Eu trabalho onde eu quero. Eu 
estou no lugar que eu queria estar e eu acho que na vida mais importante do que trabalhar, é 
trabalhar onde tu gostas. E eu estou exatamente neste lugar”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


