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RESUMO 

 

Este trabalho final de graduação analisa o discurso do locutor esportivo Pedro Ernesto 

Denardin, nas aberturas das jornadas esportivas da Rádio Gaúcha (pertencente ao Grupo 

RBS), de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. São estudadas as aberturas das jornadas esportivas 

por meio de uma análise de discurso.  Para este estudo foram utilizados alguns autores, dentre 

os quais pode-se  destacar: Pinto  (2002), Capinassú (1988), Ferraretto (2001), Sanz (1999) e 

Citelli (1986). Por meio desta pesquisa verificou-se que o locutor Pedro Ernesto Denardin faz 

uso de uma série de recursos a fim de cativar e manter sua audiência. O estudo considerou três 

aspectos para a análise: o uso da linguagem Futebolística, a capacidade do locutor de mediar 

às vozes dos companheiros de abertura de jornada e o discurso comercial. Estas se configuram 

como as principais estratégias utilizadas por Denardin no intuito de cativar e manter a 

audiência da jornada esportiva da emissora. 

 

Palavras-chave: Discurso. Futebol. Pedro Ernesto Denardin 

 

 ABSTRACT 

 

 

This final graduation paper anlyses the speech of the sportscaster Pedro Ernesto Denardin, in 

the openings of the sports journeys of the Radio Gaucha ( belonging to the RBS Group), from 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. The openings of the sports journeys through a seech 

analysis are studied. Some authors were used for this study, which we may highlight: Pinto 

(2002), Capinassu (1988), Ferraretto (2001), Saz (1999) e Citelli (1986). Through this 

research it was verified that the spotcaster Pedro Ernesto denardim makes use of a series of 

resources in order to captivate and to keep his audience. The study considered three relevant 

aspects for the analysis: the use of the Footbal language, the capacity of the sportscaster to 

mediate the voices of his journey opening companion and the commercial speech. These 

represent the main strategies used by Denardin with the intention of captivating and keeping 

the station spots journey audience. 

 

Key words: Speech. Football. Pedro Ernesto Denardin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O futebol é o esporte de maior destaque no Brasil, sendo considerado uma paixão 

nacional, ocupando a maior parte dos espaços nas pautas e debates esportivos no rádio, na 

televisão, nos veículos impressos e, mais recentemente, na internet. Juntos, o futebol e o rádio 

despertam interesses de diversas camadas sociais. Cabe ao locutor esportivo transmitir a 

linguagem específica do futebol por meio das ondas do rádio. Os modos de dizer de cada 

locutor esportivo, expressa encantamento ou repúdio nos receptores.  

A finalidade deste trabalho é entender como o locutor Pedro Ernesto Denardin constrói 

as suas estratégias discursivas para cativar e manter sua audiência nas aberturas das jornadas 

esportivas da Rádio Gaúcha. Para isso delimitaram-se três aberturas das jornadas esportivas, 

quais sejam: Grêmio x Santos (primeira partida semi-final da Copa Libertadores da América 

no dia 30/05/2007, estádio Olímpico, Porto Alegre), Grêmio x Boca Juniors (segunda partida 

da final da Copa Libertadores da América do dia 20/06/2007, estádio Olímpico Porto Alegre), 

Internacional x Juventude ( segunda partida da final do Campeonato Gaúcho no dia 

04/05/2008, estádio Beira-Rio, Porto Alegre). A técnica utilizada é a análise de discurso. 

O estudo está estruturado em capítulos e subcapítulos que mostram um pouco da 

trajetória do rádio no mundo, no Brasil e Rio Grande do Sul, assim como o histórico da Rádio 

Gaúcha.  

Os principais passos dados para a realização deste estudo, bem como as observações, 

as gravações, embasamentos teóricos, entrevistas e análises – denominadas de procedimentos 

metodológicos – estão inseridas do capítulo dois (2). 

No capítulo três (3), contextualiza-se o objeto rádio, resgatando o surgimento no 

mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Em seguida é apresentada à emissora que abriga o 

objeto de estudo. 

No quarto (4) capítulo encontra-se um contexto do rádio e futebol. Também são 

relatados os espaços destinados aos esportes na emissora. Além de apresentar a descrição da 

Jornada Esportiva da Rádio Gaúcha. Utilizou-se também ilustrações que são elementos que 

constituem a abertura da jornada esportiva. 

No capítulo cinco (5) encontra-se alguns termos futebolísticos utilizados pelos 

locutores no rádio. Também são apresentados os critérios que a Rádio Gaúcha utiliza para 

escolher o locutor titular e o suplementar na transmissão dos jogos. E por fim finaliza-se com 

uma entrevista do locutor Pedro Ernesto Denardin. 
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No capítulo seis (6) encontram-se as análises discursivas utilizadas pelo locutor Pedro 

Ernesto Denardin na abertura da jornada esportiva da emissora. Apresentam-se também três 

aspectos relevantes para a análise (linguagem futebolística, a mediação e o discurso 

comercial). 

  Por último, são apresentadas as considerações finais obtidas através das informações 

analisadas durante todo o processo de construção da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2 METODOLOGIA  

                        

 O presente trabalho trata de uma pesquisa qualitativa que analisa o discurso do locutor 

esportivo Pedro Ernesto Denardin, nas Aberturas das Jornadas esportivas da Rádio Gaúcha. 

Utilizou-se diferentes métodos de pesquisa para atingir o objetivo geral do projeto.  Foram 

ouvidas três aberturas de jornadas, em modo de gravações de fitas- cassetes. As primeiras 

gravações aconteceram no segundo semestre de 2007 e, outras duas, no primeiro semestre de 

2008, sendo realizada a descrição das mesmas. Também foi executado entrevista com o 

locutor esportivo Pedro Ernesto Denardin, na segunda partida da final do Campeonato 

Gaúcho de 2008, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nesta mesma oportunidade foi 

observada a abertura da jornada no ambiente do jogo numa observação em in loco do objeto 

de estudo. A técnica que foi aplicada é a analise de discurso, que serviu como método para 

verificar os materiais coletados durante as entrevistas.  Segundo Pinto (1999, p.79), “a análise 

de discurso procura descrever, explicar e avaliar criticamente os processos de produção, 

circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na sociedade”.  

Para Charaudeau (2006), discurso não é apenas transmissão de informação, mas efeito 

de sentido. 

                 

O rádio é essencialmente voz, sons, música, ruído, e é esse conjunto que o inscreve 

numa tradição oral, ainda mais que não é acompanhada de nenhuma imagem, 

nenhuma representação figurada dos locutores nem dos objetos que produzem essas 

vozes, esses ruídos, esses sons. Produz-se uma magia particular através da ausência 

de escarnação, e da onipresença de uma pura voz, chegando a identificar o tom que 

deixa aflorar o mistério da sedução. Sem mencionar os efeitos que os outros sons 

são suscetíveis de produzir, diz-se que a voz, com suas características de timbre, de 

entonação de fluência e de acentuação, é reveladora do que comumente é chamado 

de estado de espírito de quem fala.  (CHARAUDEAU, 2006, p.106). 

 

Na produção de sentido, existe uma ligação direta como o contexto, em que se 

encontra o emissor e o receptor, assim sendo, todo o discurso social produz, necessariamente, 

sentidos. Para isso, no entanto, utiliza a linguagem, que é o dispositivo de acionamento desse 

processo de produção. Segundo Pinto (1999, p.22) “a linguagem tem essa característica 

porque é nela que o sujeito se reconhece e é reconhecido, recebendo informações e regras 

para operar simbolicamente e discursivamente o seu sentido”. 

O discurso não é a língua, embora seja com ela que se fabrique o discurso, e que este, 

com o efeito de retorno, a modifique. É nesse sentido que Charaudeau afirma que: 

                  

 Discurso está sempre voltado para outra coisa além das regras de uso da língua. 

Resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve (a identidade 
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daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a relação de intencionalidade que 

os liga e as condições físicas da troca) com a maneira pela qual se fala. É, pois, a 

imbricação das condições extradiscursivas e das realizações intradiscursivas que 

produz sentido (CHARAUDEAU, 2006, p.40).   

         

Todo discurso gera uma ação nos meios sociais, do ponto de uma prática analítica, os 

modos de dizer podem ser ainda explicitados em modos de mostrar. Segundo Pinto (2002, 

p.27), “o uso da linguagem e de outras semióticas na busca de consenso, pelo qual se 

distribuem os afetos positivos e negativos associados ao universo de discurso em jogo”.  

A entrevista com Pedro Ernesto Denardin é algo que serve como apuração de uma 

série de informações para enriquecer o trabalho, em especial com, o objetivo de haver uma 

aproximação com o objeto empírico. Sobre a entrevista, Lage expõe que:  

                  

É a entrevista por excelência. Marcada com antecedência, reúne entrevistado e 

entrevistador em ambiente controlado – sentados, em geral e, de preferência, sem a 

interferência de um aparato (como uma mesa de escritório) capaz de estabelecer 

hierarquia (quem se senta diante das gavetas da mesa assume, de certa forma, 

posição de mando). Entrevistador e entrevistado constroem o tom de sua conversa, 

que evolui a partir de questões propostas pelo primeiro, mas não se limitam a esses 

tópicos: permite-se o aprofundamento e detalhamento dos pontos abordados (LAGE, 

2003, p.77). 

 

A entrevista é uma excelente fonte de coletas de dados. É um grande recurso para 

precisar informações. De acordo com Emílio Prado (apud Barbosa, 2005, p.94) a entrevista é 

formalmente um diálogo que representa uma das fórmulas mais atraentes da comunicação 

humana. Produz-se uma interação mútua entre o entrevistado e o entrevistador e essa infração 

é o fruto do diálogo. Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica para suprir o caminho teórico.  

Utilizou-se autores como: Pinto (2002), Charaudeau (2006), Schinner (2004), 

Capinussú (1988), Ferraretto ( 2001). Ainda se reuniu monografias disponibilizadas pelo 

curso de graduação da UNIFRA para estudo. Também os próprios professores 

disponibilizaram obras que contribuíram com a pesquisa, fazendo parte da elaboração teórico-

metodológica. Os jogos analisados foram Grêmio x Santos (primeira partida semi-final da 

Copa Libertadores da América no dia 30/05/2007, Estádio Olímpico, Porto Alegre); Grêmio x 

Boca Juniors  (segunda partida da final da Copa Libertadores da América do dia 20/06/2007, 

Estádio Olímpico, Porto Alegre). 
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 3 O SURGIMENTO DO RÁDIO 

 

Em 1901, era efetivada a primeira mensagem em ondas radiofônicas, através de um 

telégrafo, entre Europa e Estados Unidos. Estava anunciada a criação do inventor do rádio, 

Guglielmo Marconi, que já em 1894, concretizou sua descoberta. Em seu livro, “A Notícia na 

Rádio Gaúcha”, Luciano Klöckner afirma que aí está a primeira controvérsia da história do 

veículo. O padre Roberto Landell de Moura apresentou documentos na época, provando que, 

em 1893, um ano antes de Marconi, já havia descoberto a transmissão de sons. Mas a 

discussão não pára por aí. Segundo Tavares (apud Guerra, 2000, p. 05) foi na Cidade de 

Campinas que está localizada no Estado de São Paulo, que o padre Roberto Landell de Moura, 

utilizando uma válvula amplificadora, sua invenção e fabricação, com três eletrôdos, 

transmitiu e recebeu a palavra humana através do espaço. 

A experiência foi repetida por ele antes de 1894, e antes de Marconi, na capital de São 

Paulo, na Avenida Paulista. A revolucionária demonstração do padre Landell consistiu em 

levar a sua voz à grandes distâncias sem a utilização de fios. Isso lhe valeu inúmeros 

problemas com a opinião pública, que não aceitou seu trabalho científico, bem com, o Clero 

Nacional, que via no bondoso padre e cientista um perigo para a fé popular. 

Já no livro “Manual dos Locutores Esportivos”, Carlos Fernando Schinner afirma que 

o pai do rádio é Marconi: 

 

Meu nome é radio, minha mãe é a dona Ciência, meu pai é o Marconi sou 

descendente longínquo do telégrafo, sou pai da televisão. Fisicamente sou um ser 

eletrônico. Meu cérebro foi formado por válvulas, minhas artérias são fios por onde 

corre o sangue das palavras. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com 

pessoas dos mais distantes deste plante chamado terra. Minha vitamina chama-se 

kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte fico e mais longe eu falo. 

(SCHINNER, 2004, p.16). 

 

De acordo com Guerra (2000), no Brasil, a data da primeira transmissão não apresenta 

divergência. Aconteceu em 1922, no dia 7 de setembro, por ocasião das celebrações do 

primeiro Centenário da Independência, com a transmissão do discurso do presidente da 

Republica, Epitácio da Silva Pessoa.  
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3.1 A CHEGADA DO RÁDIO AO BRASIL 

 

No princípio, a rádio foi implantada na Capital da República, posteriormente, nas 

capitais dos Estados. Logo em seguida, Edgar Roquete Pinto fundou a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro no ano de 1923. Anos depois, esta, passou a denominar-se Rádio do Ministério 

da Educação e Cultura, e, sucessivamente, a Rádio Roquete Pinto. De acordo com Lotário 

Neuberger, existiram personagens importantes que lutaram muito para a afirmação do rádio. 

Conforme Neuberger (1997, p.20) “as figuras como o padre Landell de Moura e Roquete 

Pinto muito fizeram para a afirmação do rádio como meio de comunicação, como meio de 

cultura, como meio de propaganda política”. 

Desde então, o veículo passou por diversos períodos. Foram cinco as fases do rádio: 

invenção (1922 até meados de 1930), propagação (1935-1955), concorrência (1955 até anos 

60), segmentação (décadas de 70, 80 e 90) e desenvolvimento da Internet. Hoje, vive-se uma 

Era Eletrônica, a Era Digital. O meio de comunicação se revigorou e atualmente vê novas 

possibilidades de difusão da informação, por meio do sistema digital.  

Contudo, mesmo que o rádio tenha sofrido mudanças no decorrer de sua história, a 

linguagem e o sentido dele pouco se alterou. Passados mais de 80 anos do surgimento do 

rádio no país, algumas características desse veículo de comunicação não foram suprimidas, 

pois ele continua com os mesmos objetivos, ou seja, atingir a massa e, ao mesmo tempo, o 

ouvinte. 

Segundo Luciano Klöckner (1997), no mundo existem aproximadamente 30 mil 

emissoras de rádios. A maior parte delas, cerca de 12 mil, está situada nos Estados Unidos. 

No Brasil, são três mil emissoras. Conforme a (Agert)
 1

, o Rio Grande do Sul contabiliza 

cerca de 300 emissoras. 

              

3.2 O RÁDIO NO RIO GRANDE DO SUL  

 

Em seu livro “Raízes e evolução do rádio e da televisão”, Octávio Augusto Vampré 

afirma que, no Rio Grande do Sul, o rádio nasceu em 1925, com a Sociedade Rádio Pelotense, 

em uma loja comercial no centro da cidade de Pelotas, seguida pela Rádio Sociedade Gaúcha, 

dois anos depois, sendo inaugurada oficialmente no dia 19 de novembro do mesmo ano. 

                                                 
1
 PEREIRA,Marco Antônio. Informação das Rádios no Mundo. In: ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE EMISSORA 

RÁDIO E TELEVISÃO, 2006. Porto Alegre (RS). Anais eletrônicos... Porto Alegre (RS): 2006. Disponível em: 

http://www.agert.org.br/radioetv.asp. Acesso em: 12 abril. 2008. 

http://www.agert.org.br/radioetv.asp
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Segundo Luciano Klöckner, a Rádio Gaúcha nasceu em 1927, como primeira emissora de 

Porto Alegre.  

Em 1934, surgiu a segunda emissora-rádio, a Difusora Portoalegrense, que iniciou seu 

funcionamento num departamento da casa Coates, fundada pelo proprietário da loja, Arthur 

Pizzoli.   

De acordo com Neuberger, a Rádio Farroupilha foi a primeira a possuir um canal 

internacional exclusivo. Os estúdios situaram-se na Rua Duque de Caxias, até 1954, quando 

foi incendiada por populares, revoltados pela morte de Getúlio Vargas. Segundo Vampré, no 

ano de 1957, Maurício Sirotsky Sobrinho assumiu o controle da Rádio Sociedade Gaúcha, 

com Frederico Arnaldo Balvé e Nestor Rizzo, no mesmo ano em que nascia a Rede Brasileira 

de Comunicação, (RBS). 

 

3.2.1 A RÁDIO GAÚCHA 

  

A Rádio Gaúcha passou a ocupar um espaço privilegiado no mundo das 

comunicações.  Ao comemorar seus 80 anos de existência em 2008, ela acumula a experiência 

de ter sido testemunha dos acontecimentos mais importantes do século passado, mantendo o 

seu espírito de pioneirismo – renovado e estimulado por Maurício Sirostsky Sobrinho.  

Conforme Neuberger (1997), as Rádios Gaúcha e Guaíba cresceram nas três últimas 

décadas. Ambas têm programas diferentes, mas intensificam os horários de esportes, em 

especial do futebol. Mantém bons noticiários, entrevistas e reportagens, o que faz delas as 

preferidas em audiência dos radiouvintes dos três Estados do Sul e de boa parte do Brasil.   

A Rádio Gaúcha é um veículo sempre em dia com os novos tempos. É incessante o 

investimento na modernização e na busca por tecnologia. Ela atua 24 horas no ar e o esforço 

na formação de novos valores dentro da emissora é constante. Todos os profissionais que 

executam suas funções têm como foco consolidar e difundir a comunicação das pessoas com 

o seu mundo. 

Conforme Klöckner (1997), os caminhos para o futuro não mudam a simplicidade da 

emissora. Ela continua provocando a imaginação do ouvinte. A instantaneidade e o 

companheirismo são marcas registradas junto aos ouvintes, tornando-os companheiros de 

todas as horas.  

Hoje, a Rádio Gaúcha possui um sinal amplificado pelo satélite, via Rede Gaúcha 

SAT e internet, na qual Klöckner enfatiza que: 
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Mais do que a potência e a capacidade dos equipamentos que geram o som de nossas 

vozes, desejamos reafirmar o nosso clamor mais apaixonado pela noticia. Este é o 

grande compromisso de todos nós que almejamos manter, para os gaúchos e 

brasileiros, a Rádio Gaúcha como sua fonte de informação (KLÖCKNER 1997, 

p.15).  

 

A Gaúcha faz parte do sistema RBS Rádio e se dedica ao radiojornalismo. Seu 

formato é talk and news, isto é (as notícias são transmitidas de forma direta e dinâmica, 

possibilitando que o ouvinte capte de imediato as informações). A emissora desenvolve um 

jornalismo analítico, que proporciona debates, aberturas e aprofundamentos de questões 

locais, regionais, nacionais e internacionais. Divide suas programações em programas de 

notícias, programas de entretenimento, debates, programas de cultura, música nativista e 

jornadas esportivas.  

Aliado a isso, acompanha todos os jogos da dupla Grenal, da Seleção Brasileira de 

Futebol (CBF), do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Futebol, transmitindo, ainda, as 

grandes decisões do futebol mundial.  

Frise por relevante, ainda, que, em média, são realizadas 14 transmissões mensais pela 

Rádio Gaúcha. 

 

3.2.2 A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO GAÚCHA 

 

Quanto à programação da Rádio Gaúcha
2
 às horas cheias é veiculado a (notícia da 

Hora certa), a grade dos finais de semana sofre variações para se adaptar aos jogos da dupla 

Grenal.  

A grade apresentada corresponde aos dias da semana.  

                                                                             

00:02h BRASIL NA MADRUGADA 

04:00h VOZ DO BRASIL 

05:02h CAMPO E LAVOURA 

05:30h GAÚCHA HOJE 

08:10h CORRESPONDENTE IPIRANGA 

08:10h GAÚCHA ATUALIDADE 

                                                 
2
 Grade de Programação. In: RÁDIO GAÚCHA, 2008. Porto Alegre (RS). Anais eletrônicos... Porto Alegre 

(RS): 2008. Disponível em: 

http://www.clicrbs.com.br/gaucha/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&template=2271.dwt&mnit=0&dia=1. Acesso 

em: 12 maio 2008. 
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09:30h POLÊMICA 

11:02h CHAMADA GERAL 1ª ED 

12:02h ESPORTES AO MEIO-DIA 

13:02h SALA DE REDAÇÃO 

14:02h GAÚCHA REPÓRTER 

16:02h GAÚCHA ENTREVISTA 

17:02h CHAMADA GERAL 2ª ED 

18:02h HOJE NOS ESPORTES 

18:50h CORRESPONDENTE IPIRANGA 

19:00h GAÚCHA, 19 HORAS  

20:00h CORRESPONDENTE IPIRANGA 

20:10h SHOW DOS ESPORTES 

22:02h MUNDO DA BOLA 

22:30h PLANTÃO GAÚCHA 
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4 O RÁDIO E O FUTEBOL 

 

Oficialmente, o futebol foi criado em 01 de dezembro de 1863, na Inglaterra, mas a 

pré-história registra os primeiros chutes antes de Cristo, no Kemari, muito popular entre os 

Chineses – a bola era uma bexiga. Na Roma de César, período este compreendido pela Idade 

Média, na qual jogava-se Harpastum, em plena terça-feira de carnaval, os plebeus disputavam 

uma bola nas ruas da Cidade.  

O esporte chega ao Brasil, em 1894, trazido por Charles Miller. Em seu livro 

“Jornalismo Esportivo”, Paulo Vinícios Coelho (2003) afirma que o preconceito com o 

esporte existiu desde começo no País.  

 

Futebol não pega, tenho certeza;estrangeiros não entram facilmente na terra do 

espinho. Provavelmente nenhum palpiteiro de comentaristas antes da Copa do 

Mundo de 2002 foi tão furado quanto o do escritor Graciliano Ramos, no início do 

século XX. Graciliano parecia convencido de que o jogo dos Ingleses não iria 

conquistar adeptos no Brasil. Talvez o maior engano da história do esporte brasileiro 

(COELHO, 2003, p.7). 

            

Indícios históricos apontam que o futebol já era praticado no Brasil, antes da chegada 

de Miller. Porém, não existem documentos que comprovem o fato, com isso, Miller é 

considerado o “pai do futebol brasileiro” conforme Bonavita (1982 apud Guerra 2000, p.9). 

Charles Miller, quando chegou ao Brasil, trouxe a bola, equipamentos e a paixão pelo 

futebol. Sendo que um ano depois acontecia o primeiro jogo. O São Paulo Atheletic Club, 

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

equipes, que se enfrentaram. Já o primeiro time de futebol, formado por brasileiros, foi a 

Associação Atlética Mackenzie College, de São Paulo. O autor também relata que um alemão 

chamado Hans Noblin chegou ao Brasil em 1897 e ajudou no surgimento do futebol no país, 

fundando o Sport Club Internacional. Como queria que o time se chamasse Hamburgo e 

perdeu na votação dos colegas, partiu para a fundação do Germânia, hoje Pinheiros, de São 

Paulo. Logo depois, surgem outros times: Sport Club Rio Grande (Rio Grande do Sul) e 

Associação Atlética Ponte Preta (São Paulo) em 1901, Fluminense Football Club (Rio de 

Janeiro) em 1902; Grêmio Football Portoalegrense (Rio Grande do Sul) em 1903. 

No início do século XX, começa a popularização do futebol, um fenômeno de grande 

intensidade da época. Muitos se interessavam em praticar o esporte, mas não tinham 

condições de freqüentarem os clubes que ofereciam uma boa estrutura. Surgiu, então, a 
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improvisação dos menos desfavorecidos, que utilizavam pedaços de madeiras e pedras para 

demarcar as goleiras e as bolas de borrachas. 

Souza (2006 apud Minussi, 2007, p.15) atribui à simplicidade das regras e à 

possibilidade de qualquer pessoa em condição física razoável, o sucesso do futebol entre a 

população. Em 1914 entrava em funcionamento a Confederação Brasileira de Desportos hoje 

CBF, (Confederação Brasileira de Futebol). Já se vendia ingressos para os jogos, 

transformando o torcedor em cliente, provocando a profissionalização dos atletas. Paralelo a 

isso, o rádio vivia de contribuições e atendia à elite, mas ganhava, em 1932, através do 

Decreto 21.111, a autorização para a publicidade. Segundo o programa Globo Repórter, da Tv 

Globo (1981 apud Guerra, 2000, p.10), Nicolau Tuma afirma que “quando convidado para 

narrar a primeira partida, foi ao estádio tentar identificar os jogadores”.  

Não havia numeração nas camisas, e, então, ele 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.  

Nicolau Tuma trouxe também para o rádio esportivo a contribuição para a noção de 

espaço.   

 

Conhecia as regras do jogo. Isso era fundamental. “Como não tinha um modelo de 

narração, optei por uma descrição fotográfica, que desse ao ouvinte a imagem exata 

do campo e do jogo. Fiquei na arquibancada e improvisei o nome deste local 

dizendo que era o reservado da imprensa. Ao abrir o microfone disse: estou aqui no 

reservado da imprensa dentro do campo, contemplando as arquibancadas. Estou ao 

lado das gerais e vou tentar transmitir para vocês que me ouvem um relato fiel do 

que irá acontecer no campo. Pensem num retângulo à sua frente ou peguem uma 

caixa de fósforos. Do lado direito estão os paulistas e do lado os paranaenses”. 

(Globo repórter, Tv, globo, 1981). 

  

Mesmo nascendo em berços das elites, o futebol passou a pertencer ao domínio de 

todos no país, ou seja, qualquer pessoa interessada podia praticar. Segundo Coelho (2003), no 

início do século XX, o Rio de Janeiro pulsava e impulsionava o Brasil. No Rio, os jornais 

dedicavam, também, cada dia mais espaço ao futebol, mais do que nas demais Cidades do 

País. Os jogos dos grandes times da época aos poucos foram ganhando destaque. Até que o 

Vasco, em 1923, venceu a Segunda Divisão, apostando na presença dos negros em seus 

quadros. Era a popularização que faltava. Os negros entravam de vez no futebol, tomavam a 

ponta do esporte.   

A década de 1930 foi fundamental para que o rádio se definisse em seus caminhos e 

encontrasse o seu rumo na fase seguinte, acompanhado e auxiliando o desenvolvimento 
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nacional como um todo. O impacto do rádio sobre a sociedade brasileira, a partir de meados 

da década de 1930, foi muito profundo do que aqueles que a televisão viria a produzir trinta 

anos mais tarde. 

Segundo Barbosa (2005) com essas iniciativas, o rádio brasileiro foi encontrando a si 

próprio, definido à sua linha de atuação e assumindo um papel cada vez mais importante na 

vida política e econômica do País. Este meio de comunicação, logo nas décadas seguintes, 

conseguiu consolidar a sua fase de ouro.  

Cada locutor narrava a partida ao seu estilo, à sua maneira, um de cada vez. A 

passagem do microfone acontecia como numa prova de revezamento: assim que a bola saía de 

campo pela linha lateral ou pela linha de fundo, o companheiro assumia a transmissão e 

seguia narrando a partida.  

Na mesma década, o futebol encontrava-se em alta. A Seleção Brasileira acabara de 

conquistar a Copa do Mundo no México, sobre forte influência dos militares que estavam no 

poder.  Segundo Minussi (2007, p.18) o fato foi utilizado em demasia pela ditadura com o 

lema “Brasil, ame-o ou deixe-o”. O slogan mostra bem o sentimento nacionalista que os 

ditadores queriam despertar na população. Ainda, conforme o autor, o futebol serviu como 

instrumento de alienação das pessoas utilizando não apenas o futebol, mas todos os esportes 

como benefícios. Antes da Copa do Mundo de 1970, cumprindo ordens dos militares, a 

Confederação Brasileira Desporto colocou Mario Sérgio Lobo Zagallo no lugar de João 

Saldanha, no comando da seleção. Saldanha era crítico da ditadura e questionava a falta de 

organização e a estrutura do futebol nacional. 

Doalcei Camargo relata que um dos maiores sufocos que passou na sua vida 

profissional como locutor esportivo, foi na Copa do Mundo de 1970, na final que a Seleção 

Brasileira disputou com a Itália.  

           

Se não tem um médico do meu lado, por coincidência do Rio de Janeiro, como um 

assistente e torcedor podia ter sofrido uma sincope cardíaca ou problema qualquer 

na hora do gol em que Gérson desenvolveu uma jogada maravilhosa e fez Brasil 2 a 

1, na final contra a Itália. O jogo estava indefinido. Mas aquilo foi me crescendo 

uma emoção tão grande que, quando houve o gol, eu senti o estádio desabando e, 

incontinentemente, fui atendido por um médico ao meu lado. Era um torcedor 

brasileiro e era médico, quem sabe até cardiologista, por sorte. Deu um buraco 

pequeno na transmissão. Já que logo o comentarista pegou o microfone e 

improvisou. Felizmente o médico era bom e voltei rapidamente. E garanto que voltei 

com a corda toda. Ibidem, p.74(apud Guerra, 2000, p.22).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Assim como o rádio, o futebol brasileiro também sofreu varias adaptações e 

mudanças. Segundo Minussi (2007), o final da década de 90 é marcado por escândalos na 
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administração de Clubes e da CBF. Sendo que, duas Comissões Parlamentares de Inquéritos 

(CPIs) foram instauradas, uma para investigar as relações econômicas do futebol e a outra, 

para entender o relacionamento da Seleção Brasileira, da CBF e dos patrocinadores, em 

especial, a empresa norte-americana de matérias esportivas Nike. Ainda de acordo com 

Minussi, no início do século XXΙ, a CBF pressionada pela mídia e pelos patrocinadores 

modifica o Campeonato Brasileiro, implantando o sistema de pontos corridos (semelhante ao 

estilo europeu).  

O futuro do rádio aponta para grandes mudanças, o sistema digital. Segundo Ferraretto 

(2005), as perspectivas para a primeira década do século 21 mostram qualidade semelhante à 

dos CDs, com a possibilidade de transmitir, além de som, informações captadas em um 

pequeno display no receptor. Para que se disseminem, essas novas tecnologias enfrentam 

como problemas, a diversidade de sistemas em desenvolvimento nos Estados Unidos, na 

União Européia e no Japão. 

 

4.1 O FUTEBOL E OUTROS ESPORTES NA RÁDIO GAÚCHA 

 

Inserido nos meios de comunicação, o esporte se torna um espetáculo sem igual, capaz 

de colocar milhões de pessoas numa mesma platéia. Por possuir uma linguagem universal, 

produzida por regras padronizadas, o esporte apresenta uma espécie de estética que se adapta 

perfeitamente à mídia. O campo esportivo busca espaço no campo midiático, atraído por uma 

visibilidade nos processos de midiatização. Na Rádio Gaúcha, o maior destaque sempre é 

concedido ao futebol. Segundo Neves (2007) grande parte das produções radiofônicas ligadas 

ao esporte trata, em primeira instância, do futebol, dando menos destaque aos eventos 

relativos às outras modalidades. O fato é que a mídia confere maior visibilidade aos esportes 

mais identificados com a cultura do brasileiro, principalmente o rádio. 

De acordo com Dalpiaz (2001, p.01) “o esporte, principalmente, o futebol influenciou 

o desenvolvimento da mídia radiofônica, sendo este um dos primeiros gêneros a se firmar no 

meio”.  

Nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha, o destaque é o futebol. Os outros esportes 

aparecem em segundo plano, com breves resumos anunciados pelo plantão da gaúcha. De 

acordo com Neves (2007, p.21) “o futebol é a modalidade ideal para cobertura radiofônica 

porque é o esporte de maior apelo popular, inclusive, designador de uma das características do 

Brasil”: ser reconhecido como o “país do futebol”. 
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Segundo Coelho (2004, p.36) os profissionais que se dedicam a cobrir outros esportes 

como: basquete, vôlei, boxe, tênis e automobilismo têm um bom nível de especialização. Isso 

acaba afastando-os dos demais colegas de trabalho. Ainda segundo Coelho (2004, p.36) “nas 

editorias de esporte, geralmente fica bem separada a equipe que se dedica a futebol da que faz 

outras modalidades”. Os profissionais treinados e especializados aparecem muito em 

programações de canais fechados. Conforme Schinner (2004, p.31) “com a entrada das 

distribuidoras TVA (do Grupo Abril) e NET/ Globosat no mercado de canais por assinatura, 

nasceram os canais 100% esportivos, como o SporTV e a ESPN-Brasi”. Estes canais de Tvs 

arrastaram consigo muitos profissionais especializados em esportes não populares.  

Na Rádio Gaúcha os profissionais realizam pouca cobertura de outras modalidades 

esportivas. O futebol é o destaque principal, mas os jornalistas são capacitados para transmitir 

e informar seja qual for a modalidade esportiva. Conforme Coelho (2004, p.37) “o problema é 

que o mercado só permite a criação de jornalistas de futebol”. 

O futebol fascina o público, pois oferece igualdade e a possibilidade de exercer 

escolhas. De acordo com DaMatta (1982 apud Guerra,2000, p.32), a elite brasileira sempre 

resistiu ao futebol porque, certamente, o jogo significa, basicamente, ter de se submeter às 

regras que valem para todos. 

O futebol despertou na abertura da jornada esportiva da Rádio Gaúcha uma verdadeira 

espetacularização, ou seja, o locutor transforma a abertura da jornada em espetáculo. 

Garantindo com isto vínculos com seus receptores, para fortalecer as estratégias de manter e 

atrair a audiência.   

Na Gaúcha, o futebol possibilita que a emissora ganhe credibilidade junto aos ouvintes 

na medida em que essa mídia utiliza duas de suas características como ferramentas na 

transmissão de uma partida: a instantaneidade e a capacidade de criar imaginários nos 

ouvintes que não estão presentes no campo de jogo. Isso também ajuda a fortalecer a lógica 

mercantil da emissora. A transmissão esportiva transformou o ouvinte em participante do 

espetáculo.  

 

4.1.1 A JORNADA ESPORTIVA DA RÁDIO GAÚCHA (COMPOSIÇÃO)  

 

A jornada esportiva não se resume apenas ao locutor no estádio de futebol. Existem 

vários outros profissionais que trabalham em prol da jornada, cada um com sua devida 

atribuição. Nos locais de atuação dos profissionais pode-se encontrar alguns elementos que 

funcionam como dispositivos de comunicação, e que estão inseridos no contexto da abertura 
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da jornada esportiva da Rádio Gaúcha, auxiliando ao mesmo tempo no processo de 

enunciação.           

Nas aberturas das jornadas esportivas da Rádio Gaúcha, o estúdio principal da 

emissora dá espaço ao plantão da jornada. É dali que sai as informações dos times, 

atualizações de rodadas, resultados de outras partidas e outras séries de curiosidades do meio 

esportivo. Esse espaço é composto por diversos elementos facilitadores, que são os seguintes: 

duas portas, que dão acesso ao estúdio principal, dois aquários (vidros que possibilitam 

enxergar de fora para dentro o estúdio e vice-versa), em frente à segunda porta tem uma mesa 

quadrada, onde os estagiários de jornalismo acompanham os jogos pelo sistema de (rádio 

escuta); um relógio de parede e outro com contagem digital em números (ambos situados de 

frente para o plantão). Há uma mesa principal de formato redondo, com seis cadeiras em sua 

volta; e também é munida de seis microfones, um aparelho telefônico que possibilita linha 

direta aos estádios Beira-Rio e Olímpico (a rádio gaúcha possui extensão de ramais nos 

estádios da capital, tanto nas cabines, como nas salas de imprensas), um controle com luz 

verde e vermelha que o plantão aciona para entrar ao vivo, controles das respectivas tevês 

localizadas em cada canto do estúdio (ambos voltados para o plantão da jornada) os 

televisores durante a jornada sempre permanecem sintonizados em jogos, dois computadores, 

termômetro, também posto acima do aquário voltado a técnica, duas caixas de som, na mesma 

mobília de cada televisor (servem como retorno para o estúdio); quando as luzes vermelhas 

localizadas fora do estúdio e dentro estiverem ligadas é a indicação de  que o plantão está no 

ar, isso serve para os demais programas que dali  são apresentados. 

A Rádio Gaúcha opera em canal de freqüência normal, mas dentro da emissora e na 

própria cabine do estádio, sempre há um técnico responsável para equalizar o som e 

solucionar eventuais problemas. Caso aconteça qualquer desconforto na transmissão, eles de 

imediato, buscam alternativas utilizando outros equipamentos como canis de fibra ótica, 

linhas físicas da antiga CRT, hoje Brasil Tele com ou a tecnologia da ISDN (sistema 

disponível em centrais telefônicas digitais, que permite acesso à internet e baseia-se na troca 

de dados). 

Para ilustrar o que se sustenta, aludem-se os seguintes elementos que constituem a 

jornada esportiva: 
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A seguir, uma breve caracterização de cada um dos integrantes da jornada esportiva da 

Rádio Gaúcha. 

 

 

 

         FIGURA 1 – Leonardo Acosta  

 

O plantão da Rádio Gaúcha no dia 11/05/2008, foi comandado por Leonardo Acosta. 

Leonardo não é o Plantonista principal da emissora, na oportunidade substitui o plantonista 

titular Cléber Grabauska. Também é importante ressaltar que a partida envolvendo 

Internacional x Vasco da Gama, jogo este ocorrido às 16 horas, no estádio Beira-Rio,em Porto 

Alegre, não  serviu como fonte de análise para entender as estratégias discursivas utilizadas 

pelo locutor Pedro Ernesto Denardin.   

 O plantonista antes entrar no ar, confere os dados históricos dos times, para responder 

e informar os ouvintes dados mais precisos dos confrontos entre as equipes.  Esse é um 

recurso muito comum pelo plantão da jornada, que utiliza a internet como fonte de pesquisa. 

A própria emissora também possui seus arquivos com fichas técnicas, números de confronto 

entre os times. É regra do plantão da Rádio Gaúcha registrar em laudas os resultados e os 

eventuais problemas acontecidos no jogo. As fichas ficam no arquivo histórico da rádio.  
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                FIGURA 2 – Arquivo da Rádio Gaúcha  

               

                FIGURA 3 – Arquivo da Rádio Gaúcha 
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Pedro Ernesto Denardin é o grande comandante da jornada.  É o maestro na 

distribuição das falas. Segue um formato de abertura pré-estabelecido pela produção, com a 

total liberdade para invocar a torcida, e interferir com os repórteres, ordenando que eles 

entrevistem as pessoas. 

 

                           

                          FIGURA 4- Pedro Ernesto Denardin 

 

O repórter Sérgio Boaz tem grande prestigio na rádio gaúcha. Ele sempre realiza a 

cobertura da dupla Grenal, informando a escalação e com a liberdade para entrevistar 

conselheiros, dirigentes e personalidades importantes ligadas aos clubes. Durante a abertura 

da jornada, ele circula pelos túneis e pela pista do Estádio. No começo do jogo, Boaz se 

posiciona atrás da goleira para descrever os lances de ataque do time da casa. No intervalo ele 

inverte o lado. 

                                     
                                     FIGURA 5 – Sergio Boaz  
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O repórter André Silva, também conhecido como “Anão”, raramente, em jogos da 

dupla Grenal em Porto Alegre, ele realiza a cobertura dos times locais. Seu espaço de atuação 

é nas imediações do campo de jogo, com livre acesso a “boca do túnel” (entrada dos 

vestiários). Na Gaúcha, os repórteres e os outros profissionais respeitam as escalações 

hierárquicas. Os mais novos que chegam à emissora, e aqueles com pouca experiência, são 

destinados a trabalhar com os adversários da dupla. Silva informa a escalação e é liberado 

pelo locutor esportivo. Durante o desenrolar da partida ele se posiciona na pista do estádio 

campo, colhendo depoimentos dos adversários. 

 

 

                         

                             FIGURA 6 - André Silva  

 

 

O repórter Luciano Périco, o popular “Lucianinho”, sempre traz informação do 

ambiente do jogo junto à torcida. Costuma fazer entrevistas bem humoradas incentivando as 

pessoas a realizarem uma festa no estádio. O “gigante da arquibancada”, como também é 

conhecido, gosta de entrevistar figuras populares, pessoas que sempre se fantasiam para irem 

aos estádios. Ele combina com o torcedor para dar uma declaração. Na torcida do Grêmio, 

tem um torcedor comum que durante a abertura da jornada fez uma declaração que queria 

uma vitória e depois quando chegasse em casa ia “pegar a negra veia”. Esta declaração se 

tornou comum. Em todos os jogos do Grêmio no Estádio Olímpico, Lucianinho entrevista o 

mesmo torcedor. 
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                                       FIGURA 7 – Luciano Périco  

  

 

  

Ruy Carlos Ostermann, também conhecido pelos colegas de trabalho e no próprio 

meio midiático como o „professor‟. Ruy é comentarista de futebol da Rádio Gaúcha, bem 

como, acumula as funções de colunista do jornal Zero Hora e participa do programa „Bem, 

amigos‟ na SporTV. 

 

 

 

                                            
                                        FIGURA 8 – Ruy Carlos Ostermann  
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O produtor Frankelin Martins é encarregado de municiar o plantão da jornada, 

trazendo informações e dados sobre os confrontos das equipes. Também é de sua 

responsabilidade chamar a atenção dos profissionais em caso de esquecimento do anuncio dos 

patrocinadores. Martins utiliza o telefone celular para passar algumas informações para os 

repórteres.  

 

 

                             
                              FIGURA 9 - Frankelin Martins 

                                

Chico Garcia é o comentarista de arbitragem da emissora. Na abertura, da jornada ele 

informa dados do trio responsável pela partida como: idade, nome completo, federação a qual 

pertence e se é arbitro da Fifa. Também apresenta o arbitro auxiliar e, sua principal função é 

analisar os lances polêmicos no desenrolar do jogo.       

Luciano Gasparini é estagiário e durante a abertura da jornada esportiva até sua 

finalização, ele fica ouvindo as outras emissoras concorrentes e as outras de fora do Estado. É 

o “chamado rádio escuta”.  

 

                     
                      FIGURA 10- Luciano Gasparini 
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4.1.2 A ABERTURA DA JORNADA ESPORTIVA  

 

A jornada esportiva da Rádio Gaúcha começa 45 minutos antes da cada partida. O 

locutor esportivo do jogo é quem comanda a abertura. No período inicial não ocorre blocos de 

intervalos, mas é respeitado um formato de programa, ocorrendo pequenas variações no 

tempo destinado aos repórteres e comentaristas da partida. A Jornada Esportiva da Rádio 

Gaúcha inicia com uma trilha de fundo identificando a abertura. Logo em seguida, entra o 

locutor trazendo as informações iniciais aos ouvintes, como o local da partida, o horário 

previsto para inicio do jogo, a descrição do ambiente interno/externo, condições do gramado e 

finaliza com uma breve saudação aos ouvintes: “Fiquem ligados senhoras e senhores. Está no 

ar mais uma jornada esportiva da rádio gaúcha”. Sobe a trilha. O locutor volta e chama os 

repórteres com as escalações dos times, sempre com ordem prioritária na escalação para os 

times do Rio Grande do Sul (RS), independente do local do jogo. Durante as escalações, os 

hinos dos clubes são inseridos como fundo. Os repórteres, antes de devolverem a palavra para 

o locutor, lêem um comercial. O narrador, antes de chamar outra atração, lê três comercias. O 

próximo a ser acionado é o comentarista de arbitragem que traz um resumo do árbitro na 

competição da qual ele está participando. 

Antes de retornar para o locutor, lê um comercial. O narrador volta lendo mais três 

comerciais e aciona os repórteres que trazem curiosidades do confronto entre as equipes na 

competição. Nessa parte os repórteres, ao retornarem a palavra para o comandante da jornada, 

não lêem comerciais. O locutor mais uma vez assume lendo três comercias e chama o 

comentarista do jogo, que em média se estende de cinco a sete minutos em suas reflexões/ 

abordagens. O comentarista é o único que não lê comercial. O narrador retorna e lê mais três 

comerciais e chama outro repórter que está junto aos torcedores. Ele entrevista de duas a três 

pessoas incentivando-as a deferirem gritos de guerra. Lê um comercial e passa a palavra. Em 

todas as devoluções o narrador lê os textos comerciais. Seguindo o formato do programa, o 

próximo a ser chamado é o plantão que informa a classificação dos times, os números dos 

confrontos entre as equipes, o maior goleador e o regulamento da competição. Nesta primeira 

devolução o plantão não lê textos comerciais. 

O locutor volta lendo mais três comerciais e chama novamente o plantão “e os outros 

destaques que têm o plantão da Gaúcha”. Ele apresenta os resultados das partidas já 

finalizadas, as que estão em andamento e as que irão acontecer. Resumo dos principais 

campeonatos do mundo. Finaliza lendo um comercial.  A partir daqui o formato da abertura 
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não é mais mantida, tanto os repórteres como o comentarista e o plantão, estão liberados para 

possíveis interferências não mais dependendo do acionamento do locutor.  

Uma jornada esportiva pode ser dividida em quatro fases: “a abertura, o jogo em si 

(dividido em primeiro e segundo tempo), o intervalo e o encerramento”. Ferraretto (2005, p. 

322). O locutor é quem comanda a transmissão. Cabe ao comandante da jornada acionar os 

repórteres que trazem as informações atuais e alguns dados complementares da partida que 

antecede. Já a função do comentarista é analisar e aprofundar as deixas dos demais colegas. 

Também possui total liberdade para opinar. O plantão é o encarregado de anunciar dados 

precisos e de grande valia para os ouvintes. É sua função municiar os repórteres de 

informações fora do ar, em off.  

De acordo com Barbosa (2005) o gênero jornalístico é o instrumento de que dispõe o 

rádio para atualizar seu público por meio da divulgação, do acompanhamento e da análise dos 

fatos. Os seus relatos podem possuir características subjetivas do ponto de vista dos conteúdos 

e, portanto, acrescentar ao ato de informar opiniões particulares sobre os acontecimentos. 

Ainda conforme Barbosa (2005, p.106) um programa esportivo tem como finalidade a 

divulgação, a cobertura e a análise dos eventos esportivos. Sendo veiculado no formato de 

notícias, de comentários, de reportagens, de entrevistas, de mesas-redondas em radiojornais 

ou em programas específicos de caráter permanente, conhecidos como radiojornais 

esportivos, e, ainda, por meio das transmissões compostas por programas de “esquentamento” 

da transmissão em si, de um evento esportivo e de um programa de encerramento. 

Segundo Soares, o rádio esportivo tornou-se fenômeno de comunicação de massa, com 

linguagem diferenciada. Os locutores, na tentativa despertar o imaginário dos receptores, 

transformaram a narração em grandes espetáculos que chegam a superar a realidade.  

Neste sentido, Salinas declara que: 

 

O rádio é o meio de comunicação de massa que se utiliza apenas do som em sua 

expressão. O rádio possui a exclusividade da magia sagrada do som. Atribui-se seu 

poder justamente à ausência da imagem, poder este que reside na sua capacidade de 

ativar a imaginação visual, onde nada é visto somente ouvido, e a mente de cada um 

encarrega-se de criar as imagens que correspondem ao som (SALINAS p. 26 apud 

BARBOSA, 2005, p.77).  

 

As coberturas esportivas têm, no rádio contemporâneo brasileiro, uma importante 

manifestação, sendo o futebol sua principal atração.  

Ainda de acordo com Barbosa, a cobertura esportiva não se atém apenas à transmissão 

do espetáculo, mas à uma abertura que já é um verdadeiro programa esportivo à parte, em que 
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são apresentados retrospectivas, o placar esportivo com os resultados dos eventos próximos 

àquela data, a tabela de classificação dos campeonatos, as reportagens com os jogadores e 

também os serviços, com notas de trânsito sobre o fluxo de veículos próximos aos estádios, 

obstrução de vias públicas, informação de acidentes e ocorrências policiais.  A cobertura 

mescla reportagens e entrevistas ao vivo com jogadores, árbitros, dirigentes esportivos, 

público em geral, com matérias pré-gravadas.  

Para que uma transmissão aconteça com excelência tudo deve ser bem organizado, 

preparado com antecedência. Trabalho que é executado pela coordenação com a ajuda de 

outros profissionais do setor. A cobertura esportiva é finalizada com um programa conhecido 

como placar geral, ou placar esportivo, onde são apresentados rescaldos dos eventos 

esportivos e seus respectivos resultados, por meio de entrevistas, reportagens e comentários.   

 

Roteiro de abertura da jornada esportiva da Rádio Gaúcha - Porto Alegre 

Técnica (Trilha que identifica a abertura). 

Pedro (Saudação aos ouvintes e informações iniciais da partida). 

Técnica (Sobe a Trilha de abertura). 

Pedro (Entra chamando os repórteres). 

Técnica (Hino dos times de fundo - Grêmio/Inter – não toca integra). 

Gabardo (time e banco, do Grêmio/Inter – assina comercial). 

Pedro (Três comerciais – e o Santos/Flamengo) 

Técnica (Hino dos times adversários de fundo – não toca na integra). 

André Silva (time e banco do adversário – assina comercial). 

Pedro (Lê três comerciais – chama o comentarista). 

Comentarista de 

arbitragem 

Resumo do árbitro na competição (idade, pais, números jogos). 

Pedro (Aciona o plantão não lê comercial) 

Kleber Grabauska (Curiosidades do confronto - lê comercial) 

Pedro (Lê três comerciais - aciona o comentarista) 

Ruy Carlos Ostermam (Comentários em cima das escalações – único que não lê 

comercial) 

Pedro (Lê três comerciais – aciona repórter junto ao torcedor). 

Luciano Périco (Entrevista o torcedor chegando – assina com um comercial). 

Pedro (Lê três comerciais – aciona o plantão- outros jogos da rodada). 
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Kleber Grabauska (Outros jogos da rodada - assina comercial). 

Pedro (Lê três comerciais –outros destaques pelo Brasil). 

Kleber Grabauska (outros destaques pelo Brasil - assina comercial). 

Pedro (Lê três comerciais - outros destaques do plantão da Gaúcha). 

Kleber Grabauska (Os destaques são - assina comercial). 

Pedro (Lê três comerciais – libera reportagens). 
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5 A LINGUAGEM DO FUTEBOL   

 

Emoção é uma palavra muito utilizada pelos narradores esportivos. O locutor em 

algumas aberturas da jornada esportiva da Rádio Gaúcha, utiliza este recurso de palavra: “o 

jogo de hoje será emocionante. Não percam senhoras e senhores”.  Segundo Schinner: 

  

Emoção é um combustível mais importante do ser humano, pois funciona como 

gatilho de todos os sentimentos. Faz o coração bater mais forte o suor jorrar pelos 

poros, o frio tomar conta da barriga, o sangue ferver nas veias. Ao menor sinal de 

ação, perigo, empolgação, tristeza, alegria, medo ou raiva, a emoção vem à tona e 

toma conta da gente (SCHINNER, 2004, p.80). 

 

Muitas palavras estrangeiras são inseridas ao longo da abertura da jornada, palavras 

que entende-se  o significado como ok, show de bola. Ainda segundo Schinner (2004), a 

língua portuguesa foi invadida e está sendo rapidamente descaracterizada por palavras 

incorretamente usadas da língua inglesa, palavras que são inapropriadas para o nosso idioma.   

De acordo com Capinussú (1988, p.15), “a linguagem, a dicção, a inflexão e a 

apresentação caracterizam uma quebra de normas impostas a qualquer outro tipo de 

transmissão”.  O locutor tem o poder da mensagem, o dom da comunicação, o domínio da 

eloqüência e sabe valorizar como ninguém a palavra falada. Ainda de acordo Capinussú 

(1988), o fato do futebol ser diretamente ligado a cultura do brasileiro, contribui para o uso da 

linguagem que estão no gosto comum do povo brasileiro, chamadas “ as gírias”. 

As expressões radiofônicas buscam envolver o receptor. Seja ele de níveis sociais, de 

elites ou das classes populares, a fala procura ser leve, acessível e com grande poder de apelo, 

fim de envolver todos no mesmo clima do jogo. 

Estas novas formas de transmissão do locutor radiofônico foi adotada para 

reconquistar a audiência perdida para a televisão. Segundo Capinussú (1988, p.18) “a 

concorrência da televisão indubitavelmente constitui-se em uma variável influenciadora da 

linguagem desviante da comunicação no futebol”. 

O locutor futebolístico no rádio articula as falas e descreve simples jogadas com o uso 

repetitivos de palavras. Também utiliza termos aumentativos, diminutivos e expressões 

pejorativas. Isto torna-o diferente dos demais meios de imprensa. De acordo Capinussú (1988, 

p.16) “a outra imprensa, a escrita se fixa na descrição dos fatos pertinentes a um jogo de 

futebol de forma bem diferente, havendo mesmo um certo antagonismo entre o jornalista 

esportivo da imprensa escrita e o da imprensa falada incluindo-se aí o de televisão”.  
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Nas aberturas das jornadas esportivas e durante o desenrolar de uma partida, os 

locutores usam a repetição de palavras como recurso enfático. Os advérbios em “mente” são 

bastante pronunciados na transmissão futebolística. Segundo Capinussú (1988, p.17) “por não 

sofrer o inconveniente da confrontação, o comunicador vale-se de muito da repetitividade, 

usando os mesmos termos várias vezes dentro de uma programação”.  

A linguagem futebolística esta diretamente ligada ao nosso dia-a-dia e as expressões 

criadas no contexto do futebol ultrapassam o rádio e são requeridas em outros meios de 

comunicação, que fazem valer a força das palavras para informar com maior competência 

seus receptores. Como por exemplo: aquela gata está me dando bola (dando atenção), “na 

marca do pênalti” (situação complicada). De acordo com Capinussú (apud 1988,p.17) “a 

influência da linguagem desviante do comunicador é tão acentuada que a linguagem da 

imprensa brasileira relaciona uma série de expressões publicadas em jornais, retratando fatos 

políticos e se utilizando da linguagem futebolística”. 

 

 5.1 O LOCUTOR NO RÁDIO  

 

Embora o formato das aberturas esportivas seja mantido, existem termos específicos 

expressados pelo locutor esportivo que tornam diferentes e emocionantes as jornadas, se 

valendo de brincadeiras, metáforas, piadas, mudando o comportamento durante a abertura. O 

que se evidencia, a grosso modo, é a necessidade que o locutor tem de criar estratégicas de 

capturas dos ouvintes.  

Por definição, costumamos dizer que locutor é todo aquele que fala profissionalmente 

no microfone, em geral, em emissoras de rádio e televisão. Afirmar isso é um termo genérico. 

Muitos locutores também atuam em comerciais e eventos. Também pode-se encontrar aqueles 

que utilizam a voz para apresentar  programas, gravar VTs, e participar de matérias. De 

acordo com Schinner (2004, p.259), “os locutores de antigamente, se limitavam a ler textos 

com aquelas vozes potentes, graves e aveludadas”. Mas essa função unilateral está caindo em 

desuso. Ainda segundo o autor são vários os campos de atuação dos locutores:  

AM/FM: anuncia as músicas e informa a hora certa. 

NOTICIARISTA: lê os noticiários. 

CABINE: é a voz-padrão das emissoras, responsáveis pela gravação de chamadas. 

ESPORTIVO: (o mesmo que narrador esportivo) 

COMERCIAL: responsável pela gravação dos comerciais. 
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O narrador esportivo ocupa várias frentes. A fala ganha enorme importância, na 

medida em que serve como fator de construção de uma identificação de um programa junto ao 

público. Muitas vezes não interessa o que é dito, mas a maneira como é dito. Por isso, usar a 

voz de forma correta nos discursos ajuda a atrair mais ouvintes. 

Neste diapasão Jung (2004, p.120) institui que: 

 

 O que mais prende a atenção do público não é tanto o que se diz, mas como se diz. 

Nesse processo, a voz é a principal ferramenta para conquistar o ouvinte, que tende a 

se dispersar devido à enorme quantidade de informações que concorre com a 

mensagem que transmitimos. Por isso, falar um pouco mais baixo e mudar o ritmo 

quebram a monotonia do discurso, convidam a pessoa a se aproximar do rádio 

(JUNG, 2004, p.120). 

 

Qualquer profissional do microfone, antes de tudo, é um comunicador social, pois ele 

deve seguir alguns preceitos básicos.  Portanto, numa linguagem oral, narrar é o mesmo que 

comunicar, descrever, contar, relatar, transmitir, interagir. Todos são sinônimos de 

comunicação. Muitas vezes para dar um colorido às aberturas das jornadas esportivas e torná-

las mais emocionantes, os narradores utilizam metáforas e piadinhas aumentando a 

subjetividade do relato. Nesse sentido, é esclarecedor a opinião de José Capinussú no livro, A 

Linguagem Popular do Futebol, onde ele mostra que o comunicador esportivo tem a 

necessidade de criar expressões decorativas, para chamar a atenção do ouvinte:  

No mesmo sentido, o autor Capinussú institui que: 

 

O linguajar diferente do comunicador esportivo tem motivos vários, que vão desde a 

necessidade de fugir ao comum, imprimindo à expressão verbal um significado 

conotativo, até a incessante luta pela conquista de maior audiência. Este fato leva, 

inclusive, à necessidade de atrair ouvintes através de auto-afirmação capaz de criar 

uma terminologia às vezes inédita, que caracterize a busca da marca pessoal de cada 

comunicador (CAPINUSSÚ, 1988, p.15).  

 

Para quem usa a voz ao microfone, as emissoras exigem hoje mais clareza expressiva 

do que o vozeirão dos anos dourados do rádio. Segundo Ferraretto (2001, p.310) “o 

importante é a comunicação, e não tanto a voz. Para ser um bom locutor é preciso ter 

comunicação fácil, simples e imediata. Antigamente, ou a pessoa nascia com a voz, ou nada 

feito”.   

Ser locutor é saber transmitir as mensagens, sendo necessário expressar um 

significado. Uma frase pode adquirir conotações diferentes quando é dita em contextos 

diferentes. De acordo com Valdés (apud Ferraretto, 2001 p.311) “são essências oito requisitos 

para que o profissional seja considerado um bom locutor: entender o conteúdo; interpretar o 
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texto; transferir as informações; medir o ritmo; matizar; ser natural; convencer e concluir bem 

a leitura”.  

Do mesmo modo, o locutor deve entender o que está escrito, tendo razoável domínio 

sobre os temas tratados no noticiário, compreender a abrangência do assunto, interpretar o 

texto e transferir a informação ao ouvinte. Essa transmissão de conteúdo implica saber medir 

o teor da locução. O profissional de microfone precisa saber matizar o que é dito. Assim, 

conforme o caso, dá força à expressão.  

Rádio e Futebol caíram no gosto popular de forma semelhante. A prática e a produção 

formam um clima que entrelaça qualquer ouvinte ligado numa abertura de jornada esportiva, 

porém, como toda paixão, também existem controvérsias, discussões e indefinições. Futebol e 

Rádio são marcados por esse sentimento e, por isso, entendemos que a história dos dois é 

repleta de dados polêmicos e de difíceis descobertas de fontes seguras. 

Para ilustrar o que se sustenta Mattos afirma que:    

 

 Levei anos e anos, desde ao tempo da TV Tupi, fazendo testes e comparações, tudo 

dentro da mais rigorosa isenção, de forma que posso agora afirmar, sem qualquer 

dúvida, que os nossos times de futebol jogam melhor no rádio do que na televisão. E 

que os narradores das rádios vêem tudo, mas tudo mesmo, o que se passa no campo, 

o que não acontece com os repórteres e comentaristas (MATTOS, 1997, p.47).  

                    

          O locutor esportivo no rádio deve transmitir uma narração mais descritiva, mostrando 

aos ouvintes detalhes dos uniformes dos times, da posição do campo e das jogadas.  

Cumpre salientar o que aduz Schinner (2004, p. 76): 

 

Nas emissoras de AM e, principalmente de FM, deve-se aprender a se comunicar 

valorizando a voz, a dicção e a cadenciar a transmissão com pausas e ritmo. Ainda 

segundo o autor não há quem agüente o chamado “narrador metralhadora”, que 

acaba se esgoelando, e não consegue transmitir a pureza do som (Schinner, 2004, p. 

76).  

 

O rádio esportivo é um campo aberto que permite ao locutor colocar em prática a sua 

criatividade. 

 

5.2 OS LOCUTORES DA JORNADA ESPORTIVA DA RÁDIO GAÚCHA 

 

A Rádio Gaúcha de Porto Alegre possui dois narradores que são os responsáveis por 

conduzir as jornadas esportivas da emissora. Numa ordem hierárquica, estipulada pela rádio, 

Pedro Ernesto Denadin é o coordenador de esporte e locutor titular da emissora, seguido por 
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Marco Antonio Pereira, que é o locutor complementar da Gaúcha, e atual presidente da Agert 

(Associação Gaúcha de Emissora Rádio e Televisão).  

A abertura da jornada esportiva futebolística é o momento mais importante de uma 

transmissão. É aqui que o locutor deve mostrar preparo e segurança junto aos seus ouvintes. O 

formato das aberturas esportivas não sofre alterações. O que muda é a maneira de dizer dos 

narradores perante aos seus interlocutores. Pedro Ernesto Denardin é um locutor bem-

humorado, extrovertido, vibrante, carregado de emoção na mediação com os demais 

personagens da jornada e seus interlocutores. Contudo, Marco Antônio Pereira possui 

características de um locutor tradicional, com um estilo mais introvertido, e poucas 

brincadeiras com os colegas de jornada.   

Conforme o produtor da Jornada Esportiva da Gaúcha, Frankelin Martins as escolhas 

para a cobertura de jogos acontece levando em consideração alguns critérios, como: 

antiguidade na emissora, maior expressão no cenário nacional, notoriedade acentuada junto 

aos anunciantes e forte enlace com o público.   

Corroborando com o que foi aludido anteriormente, percebe-se que Pedro Ernesto 

Denardin é o locutor número um (1) da Rádio Gaúcha, possuindo, ainda, privilégios quanto a 

escolhas das partidas a ser transmitidas. Quase sempre Denardin opta pelos jogos no Estado, 

evitando, assim, o desgaste com as viagens.  

A Rádio Gaúcha confere total liberdade para os locutores criarem expressões que 

melhor cativem os receptores. Com isso os narradores saúdam os ouvintes e imprimem seus 

ritmos e modalidades discursivas, respeitando o formato da abertura da jornada esportiva.   

Para o comunicador esportivo José Carlos Araújo, 

         

 Não há qualquer censura da emissora ao comunicador esportivo, porque o rádio 

permite uma personalidade de cada narrador. Seria distorcer a personalidade de cada 

um de nós. Há comunicadores esportivos que são auxiliados por produtores 

encarregados de produzir as expressões que eles mais tarde usarão. Eu nunca me 

senti bem com alguém produzindo alguma coisa para mim, mesmo porque achava 

que ao utilizar os termos que me eram impostos, ao iniciar o seu uso, perceberia que 

eles não se encaixariam em meu estilo. Entretanto, não posso negar que aproveito 

expressões própria do povão, como por exemplo: valeu, ou quando em uma sala de 

aula, na lista de chamada, o aluno responde: sou eu; pensei logo: vou aplicar isso na 

minha vinhetinha José Carlos Araújo. Cheguei, voltei, são expressões apanhadas do 

cotidiano e não oriundas de algum produtor. Isso não impede que determinado tipo 

de colaboração também “pinte” na jogada (Entrevista ARAÚJO apud CAPINUSSÚ, 

1998, p.125).  
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A Rádio Gaúcha não fixa um determinado locutor seja o titular ou complementar, para 

cobrir uma equipe especifica da capital Gaúcha, evitando-se rotulá-lo com alguma equipe ou 

torcida. 

 

5.2.1 O PERFIL DE PEDRO ERNESTO DENARDIN  

 

Pergunta: Qual sua origem (cidade natal) idade, estado civil, filhos? 

Resposta: Sou de Porto Alegre, casado, e tenho dois filhos. Uma é a Fernanda que 

tem 27 anos, o outro é o Ricardo com 10 anos. Também tenho um neto chamado João Pedro, 

com um ano e dois meses de vida. 

 

Pergunta: O que levou o senhor a escolher tal profissão? 

Resposta: desde menino eu gostava de narrar futebol nos jogos de rua ou no banheiro. 

Sempre amei narrar futebol. Até que coloquei na cabeça que seria narrador. Era a única 

motivação profissional que eu tinha. Graças a Deus consegui atingir meu objetivo. 

 

Pergunta: Como conseguiu entrar na rádio gaúcha? 

Resposta: Então, em 1973 fiz um concurso para entrar na Rádio Gaúcha, nesta 

seleção tinha 32 pessoas inscritas. De todas estas sobraram duas: eu e o Nilton Zambuja. 

Aconteceu que eu fui dispensado e ele ficou. Mas não desisti. Imediatamente fui contratado 

pela Rádio Farroupilha. O incrível é que seis meses depois o coordenador Mendes Ribeiro, 

me chamou para trabalhar na Rádio Gaúcha, graças a Deus. 

  

Pergunta: Qual seu estado anímico nas aberturas esportivas? 

Resposta: Meu estado anímico é o melhor possível a cada partida. Sempre dou o 

melhor de mim. Narrar futebol me dá muito prazer e não encontro nenhuma dificuldade em 

trabalhar com o público. 

 

Pergunta: O senhor cria frases nas aberturas das jornadas esportivas ou elas são 

inspiradas em outros locutores? 

Resposta: As frases que eu crio são de acordo com os jogos. Umas partidas merecem 

frases mais fortes, outras nem tanto, mas elas são todas de minha criação. Aprendi que 

devemos ser diferentes e ousados. Até mesmo um gol merece um conceito a mais ou frases 

diferentes. 
   

Pergunta: O que mais lhe emociona no rádio? 
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Resposta: Nada em particular, mas o trabalho de rádio é quase sempre emocionante. 

Vivo muito o momento. Quero fazer tudo sair bem, pensando apenas no hoje, no agora. 

 

Pergunta: Como o senhor busca cativar os ouvintes nas jornadas esportivas? 

Resposta: O ouvinte precisa ser respeitado, cabe a nós lhe entregar o melhor produto 

possível, e de preferência, de bom humor. 

 

 Pergunta: A força/ potência da Rádio Gaúcha ajuda o senhor a ter um grande destaque 

junto aos ouvintes? 

Resposta: Mas é claro. Uma rádio potente tem mais clareza no som e, por 

conseqüência, as idéias que se colocam são melhores assimiladas pelos ouvintes. 
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6 OS MODOS DE DIZER DE PEDRO ERNESTO DENARDIN 

  

Para analisar o discurso do locutor Pedro Ernesto Denardin, na abertura da jornada 

esportiva da Rádio Gaúcha, escolheu-se três jogos. São eles: Grêmio x Santos, Grêmio x Boca 

Juniors e Internacional x Juventude. A técnica utilizada foi a análise de discurso. Diante do 

objetivo elencou-se três categorias de análise, que são: linguagem do futebol, mediação e 

discurso publicitário.   

 

6. 1 LINGUAGEM DO FUTEBOL 

 

Nas aberturas das jornadas esportivas da Rádio Gaúcha, o locutor Pedro Ernesto 

Denardin saúda os ouvintes e de imediato apresenta um breve resumo do ambiente do jogo, 

informando a situação do tempo, gramado e a movimentação da torcida. E, de acordo com a 

importância da partida, ele muda a intensidade da voz. Isso acontece em decisões ou em 

confrontos de maior valia. Em jogos desta grandeza, o locutor é tomado pela empolgação e 

pela euforia.   

Segundo Pinto (2002, p.63), “a mostração consiste em designar e descrever as coisas 

ou pessoas de que se fala, estabelecendo relações entre elas e localizando-as no tempo e no 

espaço”. Em todas as jornadas analisadas entre Grêmio x Santos (primeira partida semi-final 

da Copa Libertadores da América no dia 30/05/2007, estádio Olímpico, Porto Alegre); 

Grêmio x Boca Juniors ( segunda partida da final da Copa Libertadores da América do dia 

20/06/2007, estádio Olímpico, Porto Alegre);  Internacional x Juventude (segunda partida da 

final do Campeonato Gaúcho no dia 04/05/2008, estádio Beira-Rio, Porto Alegre). 

Doutra banda, Denardin utilizou uma linguagem futebolística, para confirmar que o 

esporte em destaque é o futebol.  

Corroborando com o que foi aludido anteriormente, Porchat (1989) aduziu que: 

 

A comunicação no rádio é limitada, por contar apenas com o som. O que requer uma 

compensação na linguagem nela empregada; em contrapartida, o rádio leva a 

vantagem de estar em toda parte. Esse alcance impõe um compromisso cultural, num 

sentimento amplo, e promove a valorização da nossa língua, de modo particular 

(PORCHAT, 1989, p.93). 

     

Nas aberturas futebolísticas, os narradores apresentam linguagem diferenciada, 

mudando completamente os padrões do comunicador radiofônico. Da mesma maneira que 

uma construção dramática precisa transformar acontecimentos em situações para conquistar o 
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público. O apresentador tem que criar, para si, uma situação, uma referência, uma condição 

para atingir o auge, na abertura de uma jornada esportiva. Conforme Sanz (1999): 

 

É comum aos narradores esportivos imprimir ritmos rápidos às suas falas, 

representando a realidade subjetiva, e não a objetiva. A memória emocional tem 

papel semelhante, ao funcionar como um arquivo no qual o apresentador encontra a 

tonalidade afetiva que vai imprimir à informação (SANZ 1999, p.56).   

 

Na abertura da jornada esportiva, Pedro Ernesto Denardin, quebra o protocolo de 

regras, apesar de não existir uma normalização formal que padronize ou até mesmo um 

código que estipule uma padronização nas transmissões esportivas. De acordo com 

Capinussú, os termos empregados pelos locutores são desvios característicos do comunicador 

ligado ao futebol. O linguajar diferente de Denardin tem motivos variados que vão desde a 

necessidade de fugir ao comum, imprimindo à expressão verbal um significado conotativo até 

à incessante luta pela conquista de uma maior audiência.  

Sob essa ótica Capinussú (1988) dispõe que: 

 

Este fato, inclusive, à necessidade de atrair ouvintes através da auto-afirmação capaz 

de criar uma terminologia às vezes inédita, que caracterize a busca da marca pessoal 

de cada comunicado, recurso que os outros colegas jamais ousam seguir, por 

considerarem falta de originalidade imitar alguém que atue na mesma região 

(CAPINUSSÚ 1988, p.15).  

        

Pedro Ernesto Denardin, na abertura da jornada, repete a mesma frase: “fique ligados 

senhoras e senhores que está no ar a jornada esportiva da Rádio Gaúcha”. Entende-se que 

ele busca prender as pessoas na jornada, seduzindo-as com um chamado de atenção. Denardin 

anuncia a jornada como algo imperdível, provocando no ouvinte uma imagem de grande 

show. Para Pinto (2002, p.67) “a sedução consiste em marcar as pessoas e acontecimentos 

referidos com valores positivos ou eufóricos”. O locutor Denardin vale-se muito do momento 

dos times para criar suas expressões e tirar conclusões sobre os confrontos. No momento que 

ele chama os repórteres, com as escalações dos times, costuma deixar pistas de seus modos de 

dizer.  Sua declaração na final da Libertadores: “como vem a campo o terrível time do boca”.  

Entende-se que ele está preocupado com a qualidade do time argentino.  

Também caracteriza-se como um narrador/torcedor, uma espécie de locutor “caseiro” 

que sempre busca defender os interesses dos clubes Gaúchos.  De acordo com Sanz, o rádio 

tem vários falares, e já está longe o tempo em que ele era o único veículo de abrangência 

nacional e necessitava cuidar-se para ser entendido do Oiapoque ao Chui.   
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Ainda de acordo com Sanz (1999, p.55), “com raríssimas exceções, o rádio tornou-se 

um veículo segmentado por regiões, classe, faixa etária, credo religioso. Passou, então, a falar 

com o seu público, a mover-se no ambiente cultural do seu ouvinte”.  

Outra declaração que encaixa-se  no mesmo exemplo é a seguinte: “hoje mais do que 

nunca o torcedor precisa jogar junto. Gritar, berrar, dar um abafa nestes gringos.  O 

Olímpico vai tremer, e aqui eles vão sentir” (declaração na final da Libertadores). Segundo 

Pinto (2002, p.18), esse discurso só funciona como “os chamados argumentos éticos e 

patéticos, que se destinam a capturar a aprovação do público pelo lado emocional, criando 

imagens simpáticas do orador e de seu público”. A modalização expressiva é sempre marcada 

pela escolha do léxico: substantivo, adjetivos, verbos e adjetivos que possam ter função 

avaliativa ou afetiva.  

De acordo com a revista Jornalista futebol clube S/A, o comentarista Ruy Carlos 

Ostermann declara que: 

  

(...) o jornalista esportivo pode torcer pelo clube do coração, mas se em algum 

momento isso transparecer no seu trabalho jornalístico, esse trabalho estará 

prejudicado. (...) O homem do rádio esportivo deve se emocionar e passar essa 

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

(JORNALISTA FUTEBOL CLUBE S/A apud FERRARETTO, 2001, p.318). 

 

Na semi-final da Libertadores, Pedro declara: “a torcida vai ter que empurrar o time, 

o Grêmio mais do que nunca precisa fazer uma boa vantagem em casa”. Fica bem clara sua 

exposição nada contida, considera-se um locutor/torcedor, não obedecendo à imparcialidade 

de um comunicador. Nos jogos da dupla Grenal, ele torna-se um torcedor apaixonado pelas 

equipes da capital gaúcha. Evidencia-se nele atitudes que modificam seu dizer para satisfazer 

os desejos e anseios de caráter social. De acordo com Pinto (2002, p.66), “a interação consiste 

em interpelar e estabelecer relação de poder com o receptor, na tentativa de captá-lo de agir 

sobre ele ou sobre o mundo por seu intermédio”. 

O locutor e a sua equipe estão inseridos no evento, dividindo o espaço com os atletas e 

os outros personagens do futebol. Denardin é um individuo vibrante, que emprega expressões 

futebolísticas regionais em suas aberturas, identificando-o com o torcedor gaúcho. “E os 

outros resultados da nossa segundona gaúcha”. (declaração Final do Campeonato Gaúcho).  

Ao tratar do tema em análise, Ferraretto (2001, p.321) diz que “há, desta forma, uma 

clara identificação torcedora com o time do estado ao qual pertence cada emissora, fórmula 

utilizada para criar um forte elo emotivo com o ouvinte”.  
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A utilização das palavras “vamos de imediato com as escalações dos times” produz 

um sentido de apresentar logo os personagens do embate, satisfazer as ânsias dos ouvintes que 

estão nas expectativas de saberem quais serão os nomes encolhidos pelo treinador. Cabendo, 

ainda, aos profissionais da Rádio Gaúcha, sanar a curiosidade dos ouvintes por meio da 

transmissão radiofônica. Em uma fala, quando Denardin anuncia o adversário do internacional 

na (Final do Campeonato Gaúcho): “como vem o respeitabilíssimo juventude, que bateu o 

Grêmio, Inter-SM e ganhou três vezes do próprio Inter este ano”. O locutor profere palavras 

de temor pelo time da Serra, em todos os jogos decisivos. 

Principalmente, nas partidas que acontecem em Porto Alegre, ele exalta o inimigo. 

Isso funciona como uma estratégia de valorização do jogo, fazendo com que o torcedor jogue 

junto com o time. Para Pinto (2002, p.35), “o autor empírico corresponde o seu público ou 

audiência (ouvintes, leitores, espectadores, etc.), que são os indivíduos de carne e osso a quem 

caberá interpretar o texto produzido”. Nas aberturas das jornadas, Denardin não utiliza os 

jargões futebolísticos. O uso dos jargões acontece no desenrolar da partida. 

Pedro utiliza-se dos trejeitos e termos de locutor esportivo, nas aberturas que são: a 

velocidade da fala, dizeres próprios, intensidade, esgotamento do fôlego e a emoção para 

apresentar uma propaganda. Cada locutor usa os vocábulos que bem entende nas aberturas das 

jornadas esportivas, levando muitos à desvios de linguagem diferenciando dos demais 

locutores esportivos.  

Sob essa ótica, Becker enfatiza que: 

 

A perspectiva mais simples do desvio é essencialmente estatística, definida como 

desviante qualquer coisa que varie de forma muito ampla em relação à média. Ainda 

segundo o autor, o comunicador esportivo sóbrio não se enquadra nesse raciocínio; e 

sim, aquele que povoa suas narrações com termos muito diferentes da média. Pode 

ser considerado, dentro desse enfoque como um desviante (BECKER apud, 

CAPINUSSÚ, 1988, p.19).            

           

Evidencia-se que o locutor Pedro Ernesto Denardin apresenta desvios e falta de 

sobriedade em algumas aberturas de jornadas esportivas. Suas colocações tende-se a ser 

favoráveis aos times gaúchos, desrespeitando a imparcialidade e deixando explicito suas 

pretensões futebolísticas aos clubes da capital Gaúcha.  

Do mesmo modo, Becker relata que:  

 

Há uma visão sociológica que identifica o desvio como o fracasso em se obedecer às 

regras do grupo. Se o comunicador esportivo adota uma linguagem própria, 

diferente daquela que os companheiros utilizam, torna-se desviante, embora não haja 
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tacitamente uma normatização quanto à terminologia mais correta a ser 

utilizada(BECKER apud, CAPINUSSÚ, 1988, p.19). 

        

Em todas as jornadas analisadas, Pedro Ernesto Denardin transmitiu um verdadeiro 

relato dos acontecimentos com informações fiéis e legítimas das informações. Ele torna-se 

desviante quando deixa de lado a imparcialidade, a sobriedade que o faz destoar dos demais 

companheiros da jornada. 

 

6. 2  A MEDIAÇÃO 

 

Pedro Ernesto Denardin é o locutor esportivo número um da Rádio Gaúcha e 

coordenador de esportes da emissora. Nas jornadas esportivas, Denardin é o administrador das 

vozes que são colocadas para os ouvintes. Como mediador das aberturas das jornadas 

esportivas, distribui as falas, seguindo o formato da emissora. Como ele fica nas cabines dos 

estádios, observa e orienta os seus comandados em campo. Tem a liberdade para interromper 

e conceder a fala a qualquer profissional engajado na jornada.  

De acordo com Dominique Maingueneau (2002, p. 137) o indivíduo que fala e se 

manifesta como “eu” é aquele que se responsabiliza pelo enunciado. A essa noção de 

“responsabilidade” associam-se dois tipos de operações, quais sejam, a de “situar-se como 

fonte de referências enunciativas, ancorar o enunciado na situação de enunciador. Posicionar-

se como responsável pelo ato de fala realizando asserção, pedido, ordem, pergunta etc”.  

Corroborando com este pensamento, Pedro faz uso de diversos dizeres para inserir as 

vozes dos repórteres de campo, de arquibancadas, comentaristas e o plantonista. Segundo 

Loyola (apud Ferraretto, 2001, p.309), “cada individuo possui uma voz pessoal com formas 

particulares de articulação que, mesmo dentro de padrões comuns à maioria dos seres 

humanos, diferenciam-no dos demais”.  

Pedro, ainda, é o responsável por entender e ter um domínio do que se passa ao seu 

redor. Assim, poderá articular as vozes aos demais integrantes e transferir com clareza as 

informações a seus receptores. De acordo com Ferraretto (2001, p.312), “o profissional do 

microfone precisa saber matizar o que é dito. Assim, conforme o caso, dá força à expressão, 

muda o tom ou faz pausas. A voz constitui-se em um instrumento de trabalho que precisa ser 

utilizado sem exageros”.  

Pedro Ernesto Denardin, ao acionar os repórteres Fabiano Baudasso, Eduardo 

Gabardo, André Silva e Sérgio Boaz introduz as seguintes frases: Está no papel o Santos. O 

Juventude não apareceu não deu escalação. Em decisão é assim nada das escalações das 
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equipes. Vamos de imediato com as escalações dos times. Acertamos mais uma vez. 

Vínhamos trabalhando com esta escalação. Se alguém puder chegar e entrevistar o goleiro 

que entrou para aquecimento. Evidencia-se que Denardin, além de distribuir a fala para os 

repórteres, intercala marcações da sua voz, impondo emoção e qualidade vocal. Para Loyola 

(apud Ferraretto, 2001, p.309), “a voz reflete a emoção e bagagem cultural de cada um”.  No 

mesmo sentido, Pedro se destaca dos demais componentes da jornada esportiva, pois sua voz 

é um eficiente instrumento de comunicação. Sua fala não é vazia, apresenta conteúdo para 

comandar a jornada ao vivo.  Segundo Lage (1987, p.41), “a cobertura gravada ou transmitida 

ao vivo pode passar dados emocionais ou empáticos através da entonação da voz, do ritmo da 

fala, do ambiente sonoro”. 

Denardin transfere a fala ao comentarista em forma de questionamentos ou oferecendo 

ganchos para o „professor‟ desenvolver suas idéias sobre o jogo. Opinião no futebol da Rádio 

Gaúcha. A decisão fica por conta de Ruy Carlos Ostermann. E o que esperar do jogo Ruy? 

Te surpreende a escalação do Inter, Ruy?. O que o Grêmio pode fazer para reverter à 

goleada sofrida na Argentina „professor‟? Evidencia-se que suas frases são carregadas de 

empatia com os clubes Gaúchos, e que, suas deixas e perguntas ao comentarista, prendem o 

ouvinte e intenciona o “professor” a não perder o foco, no caso a partida contextualizada. De 

acordo com Sanz (1999, p.56), “empatia, visa a envolver o ouvinte e identificá-lo 

emocionalmente com as idéias de quem fala”. Denardin constrói uma narrativa dramática nas 

aberturas das jornadas esportivas. Segundo Sanz (1999, p.110), “aportes dramatúrgicos são 

mais que o simples fornecimento de dados para avivar a memória dos ouvintes. Têm a ver 

com o colorido dramático, com a forma pela qual os dados são repassados”. Evidencia-se que 

Pedro, com sua fala dramática, faz interpretações, direcionamentos aos ouvintes e aos demais 

integrantes da equipe.  Do mesmo modo, Pinto (2002, p.21) diz que “toda fala é uma forma de 

ação”.  

Ao acionar o plantão da jornada, Pedro utiliza os seguintes dizeres: Se você não se 

ligou ainda. Quais os critérios de desempate. O jogo é de 180 minutos, e está 1x0 para o 

Juventude. E daí para frente, o que acontece Cleber? Tem gente que não se ligou Cleber. 

Quantos gols o Grêmio precisa fazer para se classificar? Quais os critérios Cleber? 

Leonardo Acosta, e os outros jogos que aconteceram ontem no Brasileirão? 

Entende-se que Denardin, ao abrir espaço para o plantão da Rádio Gaúcha, intenciona 

sua voz para que o plantonista abasteça os ouvintes com as informações da partida e dos 

outros esportes. Pode-se partir da anatomia humana para entender o processo como se produz 

a voz e sua importância para o locutor.  Segundo Pontes: 
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 A produção da voz ocorre na laringe, onde estão as chamadas cordas vocais, pregas 

de mucosa com musculatura situadas em posição perpendicular ao pescoço do 

indivíduo. Quando o ar é inspirado e entra nos pulmões, elas se afastam. Ao falar, o 

ser humano provoca a saída do ar dos seus pulmões, fazendo com que as pregas 

vocais distanciem-se, vibrando. A faringe, a boca e o nariz atuam como cavidades de 

ressonância, ampliando o som gerado na laringe. A articulação dos sons ocorre pela 

movimentação da língua, dos lábios da mandíbula e do palato, responsável pela 

alteração coordenada do fluxo de ar proveniente dos pulmões e pela projeção do 

som. Produz a voz e sua importância para o locutor (PONTES apud FERRARETTO, 

2001, p. 308).   

 

O modo de articular as palavras e a intensidade empregada nelas depende de cada 

locutor. Na abertura da jornada esportiva do dia 04/05/2008, durante a partida entre 

Internacional x Juventude, o plantão da emissora informou os resultados de outros 

Campeonatos Estaduais de futebol, em andamento no País. Nesta data, Denardin oportunizou 

uma conversa mais aprofundada com o plantão da emissora que a cada deixa do locutor, 

informava as parciais e chances de cada time conquistar o título Estadual.  Comandante 

Denardin, ao plantão Cleber Grabauska: Neste Brasil amado tem decisões que não acabam 

mais. Quais as outras decisões Cleber? E no Rio de Janeiro, Cleber? E em Minas Gerais? E 

no Paraná? E em Santa Catarina? E em Goiás? E na Bahia? 

Em jogos decisivos, identifica-se um número maior de informações aos receptores 

oferecendo uma ampla cobertura dos acontecimentos futebolísticos. O giro de informações 

pelo Brasil atualiza e traz qualidade à Rádio Gaúcha. De acordo com Sanz (1999, p.68), 

“atualidade é condição básica do rádio, meio de comunicação de massa”. A instantaneidade 

na informação sacia os ouvintes, que não precisam procurar outra emissora para obter mais 

informações. Sanz (1999, p.67), ainda aduz que “a relação da informação radiofônica com o 

tempo cronológico é extremamente rica”. 

Antes de acionar o repórter Luciano Périco, o comandante Denardin apresenta o 

comentarista de arbitragem Chico Garcia, que relata um breve resumo do árbitro da partida. Já 

o “Lucianinho” interage com os torcedores. Para Pinto (2002, p.66), “a interação consiste em 

interpelar e estabelecer relações de poder com o receptor”. Pedro, como mediador das vozes, 

aproxima o repórter do torcedor. Quero ouvir um pouco do sentimento da massa gremista 

aqui no Olímpico „Lucianinho‟.  Quero ouvir um pouco do sentimento do torcedor colorado 

aqui no Beira-Rio „Lulu‟. E por falar em torcida, vamos acionar ele, o nosso „gigante da 

arquibancada‟.  Também evidencia-se que Denardin usa expressões que identificam o 

repórter com o torcedor. „Lulu‟, circula no meio galera, do povão e que por fim acaba aliado 



48 

 

da torcida. Segundo Sanz (1999, p.145), “possuído pelas emoções transforma-se, comumente, 

de repórter em torcedor ou policial. Tampouco isso é da essência dramatúrgica”. 

A central de jornalismo da Radio Gaúcha, não faz parte da abertura da jornada 

esportiva, mas qualquer profissional da emissora pode entrar no ar, desde que seja concedida 

a autorização do produtor da jornada, que analisa o grau de importância da informação. Os 

casos mais freqüentes que recebem espaço são: acidentes de trânsito, congestionamentos nas 

rodovias e falecimento de pessoas conhecidas perante a sociedade. 

Outro profissional que atua esporadicamente é o repórter de trânsito. Ele aparece em 

decisões em que o contingente de torcedores e veículos em torno do estádio são constantes. 

Tanto no Estádio Beira-Rio como no Estádio Olímpico, o repórter presta informações sobre as 

avenidas e as ruas que os torcedores indecisos devem acessar para chegar com maior 

facilidade ao local do jogo.  

 

6. 3  O DISCURSO COMERCIAL 

 

No mesmo estilo vibrante como se estivesse narrando uma partida de futebol, Pedro 

Ernesto Denardin anuncia as propagandas dos patrocinadores na abertura da jornada. O 

discurso comercial é muito intenso a cada passagem e devolução da fala. O locutor lê as 

propagandas dos anunciantes.  De acordo com Adilson Citelli (2002, p.26), “o modo de 

articulá-lo, organizá-lo, poderá determinar as direções que o discurso irá tomar, inclusive de 

maior ou menor persuasão”. 

A abertura da jornada esportiva conta, em média, com 10 patrocinadores. Denardin é 

quem lê, na íntegra, os textos dos anunciantes. Os repórteres apenas assinam no final de cada 

participação.  Pedro costuma carregar as frases com suas intencionalidades, no intuito de 

vender os produtos nas jornadas esportivas e agradar os patrocinadores. Suas declarações 

também visam atingir os ouvintes a se deliciarem com as novidades apresentadas. Os textos 

lidos pelo locutor são breves. Em média podem ser anunciados em 30 segundos.  As frases 

afirmativas aparecem com freqüência como pode ser visualizado no seguinte exemplo: No 

Ponto Frio você encontra produtos de grandes marcas, pelo melhor preço. E pague tudo no 

cartão Ponto Frio. Por isso meu amigo, faça já o seu cartão do Ponto Frio. Para ajudar na 

digestão.  Epocler é muito bom. Epocler é sua alegria. Passe numa loja Sesi farmácia, e 

ganhe até 40 por cento de desconto nos produtos. Na Sesi farmácia é assim. Tudo para fazer 

a diferença na saúde. E também no seu bolso. Passe numa loja do Sesi farmácia. Identifica-se 

que o locutor apresenta um repertório vocabular bem simples, com expressões fortes, para 



49 

 

ajudar uma rápida fixação aos ouvintes. Segundo Schinner (2004, p.104), “o locutor esportivo 

deve ter em mente o foco de sua aproximação com o receptor. Para tanto, deve usar sempre 

uma linguagem simples, direta, objetiva, clara e sem rodeios”.  

Entende-se também que Denardin ocupa um espaço de (garoto propaganda). Por detrás 

dos anúncios ousados e criativos do locutor, está à representação do (garoto propaganda). Seu 

discurso é cercado de prestígio e autoridade. Assim, não é preciso a voz de atores, atletas ou 

de representantes comerciais para venderem os produtos nas aberturas de jornadas esportivas. 

De acordo com Adilson Citelli (2002, p.43), “o texto publicitário nasce na conjunção de 

vários fatores, quer psico-sociais-econômicos, quer do uso daquele enorme conjunto de 

efeitos retóricos aos quais não faltam as figuras de linguagem, as técnicas argumentativas e os 

raciocínios”.  

        As figuras de sons fazem parte do jogo sonoro de alguns anúncios na jornada, como por 

exemplo: Um barulho da lata de Pepsi sendo aberta. De acordo com Adilson Citelli, (2002, p. 

45), “o barulho repetitivo acentua a “explosividade” da marca”.  

Evidencia-se que Denardin faz uso do prestígio e autoridade do comentarista Ruy 

Carlos Ostermann para convencer os ouvintes. Como por exemplo: Ruy fala para tintas 

Renner. Deixe sua casa mais novinha com tintas Renner. O “professor” é uma autoridade no 

mundo futebolístico. Seus comentários validam a mensagem. De acordo com Adilson Citelli, 

(2002, p.47), “o apelo à autoridade é o chamamento a alguém que valide o que está sendo 

afirmado”.   

Na abertura da jornada, o locutor utiliza outros esquemas básicos a fim de obter o 

convencimento dos ouvintes. Inúmeras vezes os slogans dos patrocinadores são repetidos. 

Segundo Citelli: 

  

A afirmação e repetição são dois importantes esquemas usados pelo discurso 

persuasivo. O teórico da propaganda nazista apregoava que uma mentira repetida 

muitas vezes era mais eficaz do que a verdade dita uma única vez. O discurso 

publicitário do locutor acontece com a finalidade, de dirigir-se a alguém. A fala 

forma uma ação sobre o receptor de duvida, sugestão, afirmação, interrogação.  

(CITELLI, 2002, p.48). 

 

Entende-se que sua repetição é uma construção discursiva com o intuito de fortalecer 

ainda mais sua persuasão sobre os ouvintes. De acordo com Sanz (1999, p.90), “só pelo fato 

de serem propagandas, as virtudes de um produto não se tornam majoritariamente aceitas. A 

propaganda precisa ser sedutora e persuasiva”. 
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Evidencia-se que o repertório vocabular bem simples de Pedro Ernesto Denardin, 

ligados ao contexto futebolístico, fortalece a fixação das mensagens publicitárias junto aos 

ouvintes.         
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio deste estudo verificou-se que o locutor Pedro Ernesto Denardin tem um 

papel importante como comandante da jornada esportiva da Rádio Gaúcha. Sua presença 

como mediador - locutor - para fazer a articulação das vozes é de grande valia. E não pára por 

aí. A cada jornada o locutor transmite emoção, direciona suas frases apresentando os jogos 

como grandes espetáculos. Os termos futebolísticos surgem com naturalidade a cada jornada. 

Pedro expressa paixão pelos times do Rio Grande do Sul, caracterizando como locutor 

“caseiro”.       

Todo o discurso apresentado pelo locutor tem lógica e tendências. Para atingir seus 

interlocutores, Denardin apela para efeitos emocionais dramatizando seu discurso. O locutor 

se vale da encenação discursiva e de seu estado de espírito para seduzir seus receptores. Outra 

observação importante a ressaltar é que o locutor nunca falta com a veracidade das 

informações. Apesar de não prezar pela imparcialidade, seu discurso é fiel aos 

acontecimentos. O fato de trabalhar com o imaginário do ouvinte não lhe dá o direito de 

mentir. A imagem que o torcedor vê, no estádio ou na tela, não consegue satisfazê-lo. Muitos 

necessitam da narrativa do locutor para atingir a emoção. É aí que entra a força da mediação 

de Pedro Ernesto Denardin. Ele domina a abertura da jornada esportiva e acaba criando 

relação com o ouvinte, pois a velocidade da narrativa e o uso de uma linguagem coloquial 

causam a interação entre os receptores. 

O presente estudo também evidencia a existência de frases criadas em momentos 

peculiares de acordo com as partidas e a importância delas. O locutor Denardin usa uma 

linguagem persuasiva para vender seus anunciantes. É comum em seu discurso o uso de 

repetições nas propagandas. Suas constantes reproduções causam impacto nas pessoas, e 

assim, elas fixam em suas memórias os anúncios.  A jornada esportiva é um programa 

radiofônico que busca capturar a atenção dos ouvintes. O que pode-se configurar, é que o tripé 

(linguagem do futebol, mediação e discurso comercial), formula um contexto discursivo capaz 

de garantir, a manutenção da audiência.   

O locutor Pedro Ernesto Denardin dá credibilidade para a abertura da jornada 

esportiva. Deixa bem claro em suas declarações que é um torcedor/locutor. Isso lhe confere 

crédito perante os torcedores gaúchos, principalmente, àqueles adeptos da dupla Grenal. 
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ANEXOS 

 

Aberturas das Jornadas Esportivas da Rádio Gaúcha. 
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Abertura da jornada Esportiva do dia 30/05/2007 entre Grêmio x Santos no Estádio 

Olímpico em Porto Alegre. 

 

A jornada esportiva da Rádio Gaúcha começa 45 minutos antes da cada partida. O 

locutor esportivo do jogo é quem comanda a abertura. No período inicial não ocorrem blocos 

de intervalos, mas é respeitado um formato de programa, ocorrendo pequenas variações no 

tempo destinado aos repórteres e comentaristas da partida. A Jornada Esportiva da Rádio 

Gaúcha inicia com uma trilha de fundo identificando a abertura. Logo em seguida entra o 

locutor trazendo as informações iniciais aos ouvintes, como o local da partida, o horário 

previsto para início do jogo, a descrição do ambiente interno/externo, as condições do 

gramado e finaliza com uma breve saudação aos ouvintes: “Fiquem ligados senhoras e 

senhores. Está no ar mais uma jornada esportiva da rádio gaúcha”. Sobe a trilha. Pedro 

Ernesto Denardin, volta no pique e chama os repórteres com as escalações dos times, sempre 

com ordem prioritária na escalação para os times do Rio Grande do Sul (RS), independente do 

local do jogo. Durante as escalações, os hinos dos clubes são inseridos ao fundo. Os 

repórteres, antes de devolverem a palavra para o locutor, lêem um comercial. “Num 

oferecimento de lojas Colombo. Botas Sete Léguas. É duro andar sem elas.” Pedro, antes de 

chamar outra atração lê três comercias. O próximo a ser acionado é o comentarista de 

arbitragem que traz um resumo do árbitro na competição da qual ele está participando. 

Antes de devolver para o locutor, lê um comercial da “Malhas Itapema”. O locutor 

volta lendo mais três comerciais e aciona os repórteres que trazem curiosidade do confronto 

das equipes na competição. Nesta parte os repórteres, ao retornarem a palavra para o 

comandante da jornada, não lêem comerciais. Pedro, mais uma vez, assume lendo três 

comercias e chama o comentarista do jogo, que em média se estende de cinco a sete minutos 

em suas reflexões/abordagem. O comentarista Ruy Carlos Ostermann é o único que não lê 

comercial. O comando retorna para o Denardin que lê mais três comerciais e chama outro 

repórter que está junto aos torcedores. Ele entrevista duas a três pessoas incentivando-as a 

deferirem gritos de guerra. Lê um comercial e passa a palavra. Em todas as devoluções o 

narrador lê os textos comerciais. Seguindo o formato do programa, o próximo a ser chamado é 

o plantão que informa a classificação dos times, os números dos confrontos entre as equipes, o 

maior goleador e o regulamento da competição. Nesta primeira devolução o plantão não lê 

textos comerciais. 

O locutor volta lendo mais três comerciais e chama novamente o plantão “e os outros 

destaques que têm o plantão da Gaúcha”. Ele apresenta os resultados das partidas já 
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finalizadas, as que estão em andamento e as que irão acontecer. Resumo dos principais 

campeonatos do mundo (Alemão, Espanhol, Italiano, Inglês) e um breve destaque para o 

campeonato de tênis que está acontecendo. Finaliza lendo um comercial.  

A partir daqui, o formato da abertura não é mais mantido, tanto os repórteres, como o 

comentarista e o plantão estão liberados para possíveis interferências não mais dependendo do 

acionamento do locutor. Qualquer informação ou declaração proveniente tanto de policiais, 

dirigentes, torcedores, como de médicos é bem vinda e ajuda a preencher o espaço.  

No momento em que as equipes surgem no gramado, os repórteres repetem as 

escalações no intuito de confirmar os prováveis acertos feitos pelo comentarista da partida em 

sua participação inicial dentro da abertura da jornada esportiva. Anunciadas as escalações o 

comentarista ocupa o espaço trazendo as estratégias de marcação, esquema, formatação, 

enfim, pontos fortes e fracos dos dois times. Nos minutos que antecede a partida surgem 

várias sobreposições de vozes, pois neste momento não existe ordem nas falas. Qualquer 

profissional entra no ar e prossegue com a informação. Ex: o comentarista está no ar 

analisando os times. Entra o repórter avisando o narrador: “vou pegar aqui um depoimento do 

árbitro do jogo”.  

É hora da checagem. O comandante da jornada esportiva, Pedro Ernesto Denardin 

confirma quem fica à direita/esquerda no campo de jogo. Recebe as respostas e lê de seis a 

sete comercias. “Tudo pronto. Vai começar a partida. Apita o árbitro. A bola está rolando, 

torcedor”. 
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Abertura da Jornada Esportiva da Rádio Gaúcha do dia 20/06/2007 entre Grêmio x 

Boca Juniors no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. 

 

A jornada esportiva da Rádio Gaúcha começa 45 minutos antes da cada partida. O 

locutor esportivo do jogo é quem comanda a abertura. No período inicial não ocorrem blocos 

de intervalos, mas é respeitado um formato de programa, ocorrendo pequenas variações no 

tempo destinado aos repórteres e comentaristas da partida. A Jornada Esportiva da Rádio 

Gaúcha inicia com uma trilha de fundo identificando a abertura. Logo em seguida entra o 

locutor trazendo as informações iniciais aos ouvintes, como o local da partida, o horário 

previsto para início do jogo, a descrição do ambiente interno/externo, as condições do 

gramado e finaliza com uma breve saudação aos ouvintes: “Fiquem ligados senhoras e 

senhores. Está no ar mais uma jornada esportiva da rádio gaúcha”. Sobe a trilha. Pedro 

Ernesto Denardin, volta no pique e chama os repórteres com as escalações dos times, sempre 

com ordem prioritária na escalação para os times do Rio Grande do Sul (RS), independente do 

local do jogo. Durante as escalações, os hinos dos clubes são inseridos ao fundo. Os 

repórteres, antes de devolverem a palavra para o locutor, lêem um comercial. “Num 

oferecimento Borrachas vipal. Num oferecimento Tintas Renner. Pedro, antes de chamar outra 

atração reforça as publicidades dos repórteres. O próximo a ser acionado é o comentarista de 

arbitragem que traz um resumo do árbitro na competição da qual ele está participando. 

Antes de devolver para o locutor, lê um comercial “Ponto Frio”. O locutor volta lendo 

mais três comerciais e aciona os repórteres que trazem curiosidade do confronto das equipes 

na competição. Nesta parte os repórteres, ao retornarem a palavra para o comandante da 

jornada, não lêem comerciais. Pedro, mais uma vez, assume lendo três comercias e chama o 

comentarista do jogo. O comentarista Ruy Carlos Ostermann é o único que não lê comercial. 

O comando retorna para o Denardin que lê mais três comerciais e chama outro repórter que 

está junto aos torcedores. Ele entrevista duas a três pessoas e Lê um comercial “Tramontina”. 

Em todas as devoluções o narrador lê os textos comerciais.  

O próximo a ser chamado é o plantão que informa a classificação dos times, os 

números dos confrontos entre as equipes, o maior goleador e o regulamento da competição. 

Nesta primeira devolução o plantão não lê textos comerciais. 

O locutor volta lendo mais três comerciais e chama novamente o plantão “e os outros 

destaques que têm o plantão da Gaúcha”. Ele apresenta os resultados das partidas já 

finalizadas, as que estão em andamento e as que irão acontecer. Resumo dos principais 
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campeonatos do mundo (Espanhol, Italiano, Inglês, Argentino) e um breve destaque para a 

Fórmula 1. Finaliza lendo um comercial “Pepsi”.  

A partir daqui, o formato da abertura não é mais mantido, tanto os repórteres, como o 

comentarista e o plantão estão liberados para possíveis interferências não mais dependendo do 

acionamento do locutor. Qualquer informação ou declaração proveniente tanto de policiais, 

dirigentes, torcedores, como de médicos é bem vinda e ajuda a preencher o espaço.  

É hora da checagem. O comandante da jornada esportiva, Pedro Ernesto Denardin 

confirma quem fica à direita/esquerda no campo de jogo. Recebe as respostas e lê de seis a 

sete comercias. “Tudo pronto. Vai começar a partida. Apita o árbitro. A bola está rolando, 

torcedor”.
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Abertura da jornada Esportiva do dia 04/05/2008 entre Internacional x Juventude no 

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. 

  

A jornada esportiva da Rádio Gaúcha começa 45 minutos antes da cada partida. O 

locutor esportivo do jogo é quem comanda a abertura. No período inicial não ocorrem blocos 

de intervalos, mas é respeitado um formato de programa, ocorrendo pequenas variações no 

tempo destinado aos repórteres e comentaristas da partida. A Jornada Esportiva da Rádio 

Gaúcha inicia com uma trilha de fundo identificando a abertura. Logo em seguida entra o 

locutor trazendo as informações iniciais aos ouvintes. Local da partida, o horário previsto para 

inicio do jogo, descrição do ambiente interno/externo, condições do gramado e finaliza com 

uma breve saudação aos ouvintes: “Fiquem ligados senhoras e senhores. Está no ar mais uma 

jornada esportiva da rádio gaúcha”. Sobe a trilha. Pedro Ernesto Denardin, volta no pique e 

chama os repórteres com as escalações dos times. Mesmo a decisão sendo entre equipes 

gaúchas, a prioridade para a escalação é para o time da Capital. Durante as escalações, os 

hinos dos clubes são inseridos de fundo. Os repórteres, antes de devolverem a palavra para o 

locutor, lêem um comercial. “a informação é para a Pepsi. Abre uma Pepsi, na final do 

gauchão Pedro”.  

Pedro, antes de chamar outra atração lê três comercias. O próximo a ser acionado é o 

comentarista de arbitragem que traz um resumo do árbitro na competição na qual ele está 

participando. 

 Antes de devolver para o locutor, lê um comercial da “quer fazer uma bela jogada na 

reforma de Pneus? Então procure o Eduardo Maldana, na FM Pneus em maravilha, Santa 

Catarina”. O locutor volta lendo mais três comerciais e aciona os repórteres que trazem 

curiosidade do confronto das equipes na competição. Nesta parte os repórteres, ao retornarem 

a palavra para o comandante da jornada, não lêem comerciais. Pedro mais uma vez assume 

lendo três comercias e chama o comentarista do jogo, que em média se estende de cinco a sete 

minutos em suas reflexões/abordagem. O comentarista Ruy Carlos Ostermann é o único que 

não lê comercial. O comando retorna para o Denardin que lê mais três comerciais e chama 

outro repórter que está junto aos torcedores. Ele entrevista duas a três pessoas incentivando-as 

a deferirem gritos de guerra. Lê um comercial e passa a palavra. Em todas as devoluções o 

narrador lê os textos comerciais. O próximo a ser chamado é o plantão que informa a 

classificação dos times, os números dos confrontos entre as equipes, o maior goleador e o 

regulamento da competição. Nesta abertura o plantão da emissora apresentou maiores 

detalhes os resultados parciais dos Campeonatos estaduais pelo Brasil. Pedro, perguntava e o 
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plantonista respondia: Neste Brasil amado tem decisões que não acabam mais. Quais as 

outras decisões Cleber? E no Rio de Janeiro, Cleber? E em Minas Gerais? E no Paraná? E 

em Santa Catarina? E em Goiás? E na Bahia? 

A partir daqui o formato da abertura não é mais mantida, tanto os repórteres, 

comentarista e o plantão estão liberados para possíveis interferências não mais dependendo do 

acionamento do locutor. Qualquer informação, declaração tanto de policiais, dirigentes, 

torcedores, médicos é bem vinda e ajuda a preencher o espaço.  

É hora da checagem. O comandante da jornada esportiva, Pedro Ernesto Denardin 

confirma quem fica à direita/esquerda no campo de jogo. Recebe as respostas e lê seis a sete 

comercias. „Tudo pronto. Vai começar a partida. Apita o árbitro. A bola está rolando, 

torcedor‟. 

 

 

 


