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RESUMO 

 

Neste trabalho, tivemos como objeto de pesquisa as rotinas produtivas e a apresentação dos 

programas Trocação Pura, da Rádio Gaúcha, e Atlântida No Mundo das Lutas, da Rádio 

Atlântida, que vão ao ar aos sábados às 14h e 20h, respectivamente. O objetivo foi analisar 

como são realizadas a produção e apresentação dos programas pelos apresentadores, Sérgio 

Boaz, no Trocação Pura e Rafinha Menegazzo e Caju Freitas, no Atlântida no Mundo das 

Lutas, com ênfase nas Artes Marciais Mistas (MMA). Na análise, buscamos compreender 

como eram realizadas a apresentação e a produção dos programas, e assim  entender como o 

universo das lutas era mostrado no Trocação Pura e no Atlântida no Mundo das Lutas. Para a 

realização da análise, foram selecionados quatro programas, duas edições do Trocação Pura, 

uma gravada e outra ao vivo, e duas do Atlântida No Mundo das Lutas, uma apresentada por 

Caju Freias e outra por Caju e Rafinha. Todos os produtos radiofônicos foram gravados em 

2015 nas próprias emissoras. A base do referencial teórico desta pesquisa tratou de conceitos 

sobre jornalismo esportivo, radiojornalismo esportivo, rotinas produtivas, apresentação de 

programas e MMA. Confirmamos que a produção dos programas é feita a partir das últimas 

notícias disponibilizadas pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), o evento que ocupa 

grande parte do espaço disponibilizado pelas lutas nos programas esportivos. Os 

apresentadores atuam como newsmaking, ao selecionar os fatos, e os programas não têm um 

roteiro definido. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Rádio. MMA. Estudo de caso. 
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ABSTRACT 

 

In this work, we had as a research subject the production routines and presentation of 

Trocação Pura programs of Radio Gaucha, and Atlântida No Mundo das Lutas, da Rádio 

Atlântida, which will air on Saturdays at 14h and 20h, respectively. The aim was to analyze 

how are held the production and presentation of programs by presenters, Sergio Boaz, the 

Trocação Pura  and Rafinha Menegazzo and Caju Freitas, in Atlântida No Mundo das Lutas, 

with emphasis on mixed martial arts (MMA). In the analysis, we seek to understand how they 

were made the presentation and production of programs, and so understand how the universe 

fights was shown in Trocação Pura and Atlântida No Mundo das Lutas. To perform the 

analysis, we selected four programs, two editions of Trocação Pura, a recorded and one live 

and two of Atlântida No Mundo das Lutas, one presented by Caju Freias and another for Caju 

and Rafinha. All radio products were recorded in 2015 in the own stations. The basis of the 

theoretical framework of this research dealt with concepts of sports journalism, sports radio 

journalism, production routines, presentation programs and MMA. We confirm that the 

production of the programs is made from the latest news provided by the Ultimate Fighting 

Championship (UFC), the event which occupies much of the space provided by the struggles 

in sports programs. Presenters act as newsmaking, selecting the facts, and the programs do not 

have a set itinerary. 

 

Keywords: Sports Journalism. Radio. MMA. Case study. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido para este trabalho de pesquisa diz às Artes Marciais Mistas (MMA), 

que geram interesse pelo seu crescimento rápido em nível mundial. Conhecido do grande 

público no Brasil desde 2011 quando a Rede Globo começou a transmitir as lutas, a 

modalidade é a união das artes marciais, entre elas, o jiu-jitsu brasileiro, o boxe, o wrestling, 

muay thai e caratê, entre outras. Logo, muitos eventos se destacaram, como o Strikeforce, K1, 

Bellator, XFC. Essa modalidade, com o passar do tempo, conquista mais espaço na mídia. No 

Brasil, o esporte ganhou reconhecimento por meio do Ultimate Fighting Championship (UFC) 

e os lutadores brasileiros, que são destaque no evento. Os brasileiros são referência para o 

MMA. Entre eles, estão Anderson Silva, José Aldo, Renan Barão, Júnior Cigano, Vitor 

Belfort, Lyoto Machida, Rodrigo Minotauro, Maurício Shogun, Fabrício Werdum e Rafael 

dos Anjos.  

A partir desse fomento e a abertura da grade de programação proposta pela Rede 

Globo em nível nacional, muitas empresas passaram a apoiar o esporte. O futebol ainda ocupa 

a maior parte dos programas esportivos na mídia, mas algumas atrações criadas estão voltadas 

para as lutas transmitidas via internet. O MMA ganha espaço, ainda, na televisão, no jornal 

impresso e no rádio. Nos quatro últimos anos, ainda de uma forma tímida, temos, como 

exemplo de espaço jornalístico para o MMA, no Rio Grande do Sul, os programas 

radiofônicos Trocação Pura, na Rádio Gaúcha, apresentado pelo jornalista Sergio Boaz, e 

Atlântida No Mundo das Lutas, na Rádio Atlântida FM, com o comentarista Caju Freitas e o 

comunicador Rafinha, ambos do Grupo RBS.  

O problema de pesquisa neste trabalho é como ocorre a produção e a apresentação, no 

rádio, dos programas Trocação Pura e Atlântida no Mundo das Lutas, na abordagem do 

MMA. Neste trabalho, temos como objetivo geral, então, entender como ocorre a produção e 

a apresentação dos programas radiofônicos Trocação Pura e Atlântida no Mundo das Lutas ao 

abordarem o MMA. Para chegar à resposta, nossos objetivos específicos são: comparar os 

programas radiofônicos Trocação Pura e Atlântida no Mundo das Lutas na abordagem do 

MMA; investigar o avanço do MMA desde a sua criação até os dias atuais; e aprofundar o 

conhecimento acadêmico sobre o jornalismo esportivo, com ênfase no rádio.  

Justificamos o tema escolhido para o Trabalho Final de Graduação (TFG) pelo 

ineditismo dos programas estudados no rádio  e por tratarem, em sua totalidade, sobre as lutas 

e o MMA. Também é uma área do jornalismo esportivo pouco explorada pela comunicação, 
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tanto na criação de um campo teórico quanto na abertura dos meios de comunicação para 

informação esportiva sobre o MMA e as lutas de forma geral. 

A partir dos programas citados, surgiram os seguintes questionamentos:  

Que habilidades o profissional de jornalismo deve exercer para conseguir realizar uma 

mediação entre esporte e informação? Quais as competências exigidas para fomentar a 

discussão no espaço do rádio? Qual a forma mais eficaz de transmitir a informação para que o 

grande público conheça e entenda o esporte? 

No primeiro capítulo, para dar suporte teórico na pesquisa, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica sobre o jornalismo esportivo, desde a sua criação às conquistas do Brasil em 

Copas do Mundo de Futebol, com base nos autores Paulo Vinicius Coelho e Patrícia Rangel. 

No capítulo seguinte, escrevemos sobre o radiojornalismo esportivo, iniciando com a 

primeira transmissão esportiva e concluindo com as transmissões online e aplicativos. Neste 

capítulo, ainda apresentamos as rádio Gaúcha e Atlântida. 

 Em seguida, mostramos as rotinas produtivas e a apresentação de programas no rádio. 

Utilizamos Curado (2002), Traquina (2004) e Wolf (2003) para referenciar as rotinas 

produtivas. Para a apresentação dos programas, nos valemos de McLuhan, Morais, Modesto e 

Guerra, e Valdés. 

No capítulo seguinte, desenvolvemos um aporte teórico sobre o MMA, ainda carente 

de um referencial mais denso sobre o tema. Ainda, apresentamos os programas Trocação Pura 

e Atlântida No Mundo das Lutas.  

 Na sequência, relatamos a metodologia utilizada na produção do trabalho. Desde o 

início da pesquisa, na construção do pré-projeto, na disciplina de Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Comunicação e finalização em Trabalho Final de Graduação I e II foi escolhido 

o estudo de caso como base.  

No capítulo cinco, a partir da transcrição dos quatro programas selecionados para 

análise,  mostramos o que seria o roteiro dos programas Trocação Pura e Atlântida no Mundo 

das Luta. Na sequência, fizemos a análise comparativa dos programas que abordaram o MMA 

e, logo em seguida, partimos para as considerações finais.  

Por meio da comparação desses dois produtos radiofônicos, procuramos chegar a uma 

resolução que norteie o trabalho jornalístico especializado no esporte 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O JORNALISMO ESPORTIVO 

 

O primeiro registro esportivo foi feito por Homero, em 1200 a.C., quando narrou os 

Jogos Fúnebres no Canto XXIII da Ilíada. Os precursores do jornalismo esportivo foram a 

Bell's Life, que foi fundada em 1822, e a revista Le Sport, criada em 1854. Em seu início, o 

jornalismo esportivo conquistava a preferência de quem tinha um menor poder aquisitivo e 

somente foi ter status social no final do século XIX. As primeiras matérias sobre esporte eram 

escritas de uma maneira didática para que seus leitores pudessem entender. 

O jornalismo esportivo no Brasil começou no século XIX com os clubes de remo e o 

turfe. Aos poucos, os clubes formaram seus times de futebol e, assim, foi crescendo o gosto 

pelo esporte. 

As notícias sobre futebol começaram a ser difundidas no país pelo Jornal do 

Comércio, de São Paulo, no dia 17 de outubro de 1901. Momento em que os jornais possuíam 

um valor elevado e a população, por falta de conhecimento, tinha dificuldade de compreender 

a mensagem. O vocabulário do futebol continha muitas expressões em inglês, pois era um 

esporte proveniente da Inglaterra. 

Segundo Coelho (2003, p. 8): 

 

Em São Paulo, na década de 1910, havia páginas de divulgação esportiva no jornal 

Fanfulla. Não se tratava de um periódico voltado para as elites, não formava 

opinião, mas atingia um público cada vez mais numeroso da São Paulo da época: os 

italianos. 

  

 O periódico dedicava uma página inteira ao futebol em uma época em que o esporte 

ainda não gerava tanto interesse. Nessa fase, não existia o jornalismo esportivo como 

conhecemos hoje, eram relatos que continham informações esportivas. No jornal Correio 

Paulistano, era concedida para o futebol uma colunam enquanto o turfe ocupava duas colunas. 

O interesse sobre o esporte foi tão grande que os jornais passaram a destinar páginas 

inteiras. Coelho (2003) comenta: 

 

Não existia o que se pode chamar hoje de jornalismo esportivo. Mas não fossem 

aquele relatos e ninguém jamais saberia, por exemplo, quando e qual foi o primeiro 

jogo do velho Palestra. Nem do velho Corinthians, nem do Santos, nem que o 

futebol do Flamengo só nasceu em 1911, apesar de o clube ter sido fundado para a 

prática do remo 16 anos antes. A primeira cesta no Brasil, o primeiro saque. Tudo 

foi registrado. Tudo meio a contragosto. Porque nas redações do passado – e isso se 

verifica também hoje em dia – havia sempre alguém disposto a cortar uma linha a 

mais dedicada ao esporte (COELHO, 2003, p. 8-9). 
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O principal evento que marca a difusão do esporte foi a final do terceiro Campeonato 

Sul-Americano de Futebol em que a seleção brasileira encarou o Uruguai, em maio de 1919. 

A esperança de título era tamanha que o presidente Delfim Moreira decretou ponto facultativo 

aos órgãos públicos. O comércio do Rio de Janeiro aderiu à paralisação e fechou as portas no 

dia. Era a primeira vez em que o time brasileiro chegava em uma fase tão avançada no 

campeonato. 

Desde sua chegada ao país, o futebol era praticado exclusivamente por jovens ricos e 

pela elite da sociedade. À procura para melhorar a qualidade e competitividade de seus 

clubes, Flamengo, Bangu e outros encontraram nos pequenos times a alternativa para 

qualificar seu plantel. Os dirigentes, principalmente do Vasco, foram obrigados a aceitar bons 

jogadores de times de periferia e diversos níveis sociais. Fato que mudou a realidade do 

futebol da época. 

Muitas tentativas foram feitas para reprimir a entrada de negros no futebol, entre elas, 

a Liga Metropolitana do Rio de Janeiro, que criou leis aos times filiados, que proibiam a 

entrada de “pessoas de cor”. O veto aos jogadores negros na seleção, em 1921, no 

Campeonato Sul-Americano, em Buenos Aires, não era feito publicamente, mas sim em um 

encontro privado entre o ate então presidente da República, Epitácio Pessoa e dirigentes da 

antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Nessa época, o futebol ainda não havia 

se profissionalizado, apesar dos jogadores que se destacavam receber salário. 

A torcida do Vasco incentivava o clube a investir em jogadores de outras classes 

sociais ou cor, pois estava preocupada com a vitória do time. O esporte se popularizava cada 

vez mais.  

Prado (2012) relata que a popularização do esporte também veio a partir da liberação 

de jogadores negros e mulatos. Além disso, os termos utilizados entre os "boleiros" da época 

eram de origem inglesa. Com a entrada de outras classes sociais, os termos do futebol 

acabaram ficando abrasileirados. 

Os meios de comunicação da época ironizavam os jogadores de classes baixa, 

utilizando os termos “brutos” e “canelas negras”. O futebol deixou de ser um esporte de elite e 

ganhou a reputação de esporte da periferia. A imprensa também participava das mudanças no 

esporte sem apoio oficial. Alguns jornalistas, como Max Valentin e Paulo Várzea, 

“abraçaram” a causa. Assim, o debate sobre o profissionalismo crescia gradativamente. 

Ribeiro (2007) ressalta a importância do jornalista Mário Cardim, repórter do jornal O 

Estado de São Paulo, que contribuiu nas denúncias do amadorismo marrom, já que jogadores 

recebiam salário e não eram profissionais. Cardim também fundou a Federação Brasileira de 
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Futebol em 3 de março de 1915 e foi o primeiro jornalista especializado em jornalismo 

esportivo no Brasil.  

Em 1918, foi criada Associação dos Cronistas Esportivos, o que corrobora com o 

crescimento e a organização do esporte. No Rio Grande do Sul, a Associação dos Cronistas 

Esportivos Gaúchos (ACEG) foi fundada em 25 de setembro de 1945.  

Os grandes jornais estenderam o espaço do futebol da primeira página às fotos de 

quatro e cinco colunas somente em 1922. Diversos jornais e revistas surgiram no Brasil e suas 

editorias de esportes já eram voltadas ao futebol e não mais ao remo e turfe, que ocupavam o 

espaço desde o início do século. 

O futebol teve sua profissionalização somente em 1933, momento em que o rádio 

aperfeiçoava as transmissões esportivas. 

Bezerra (2008) destaca: 

 
O futebol brasileiro tornava-se profissional, a imprensa esportiva também estava no 

mesmo caminho, uma nova profissão estava nascendo e o jornalista esportivo 

passaria a fazer parte do dia a dia das redações dos principais jornais e rádios do 

Brasil. (2008, p. 33). 

 

 Destaque no jornalismo e na dramaturgia, Nelson Rodrigues trabalhou no jornal O 

Globo, de seu irmão Mário Filho. Mário também lançou o jornal o Mundo Esportivo, voltado 

ao esporte, e seu irmão escrevia as crônicas. As crônicas de Nelson narraram, de forma 

dramática, o futebol, o que criou ídolos no imaginário do torcedor. 

 O rádio acompanhou as mudanças das Copas do Mundo e nessa competição o 

radiojornalismo esportivo teve seu crescimento. Assim, escolhemos as Copas em que o Brasil 

sagrou-se campeão para destacar neste TFG. 

A sexta edição da Copa do Mundo ocorreu, de 10 de junho até 29 de junho de 1958, na 

Suécia. Foram credenciadas a participar do campeonato 16 seleções, sendo 12 europeias, 

Suécia, Alemanha Ocidental, Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria, União Soviética, 

Iugoslávia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Restou para as Américas 

quatro vagas, que ficaram com Argentina, Brasil, México e Paraguai. Os times foram 

distribuídos em quatro grupos de quatro equipes, com todos enfrentando todos pelo menos 

uma vez. 

A seleção brasileira teve o comando de Vicente Feola, que foi cogitado para 

assistente-técnico,  mas tornou-se técnico do time. Convocou 31 jogadores, sendo mais dois 

extras aos treinos. A equipe foi submetida a exames médicos no Rio de Janeiro, em abril de 

1958, após partir para a preparação em Poços de Caldas (MG). Em seguida, o time foi 
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encaminhado a Araxá (MG) para uma semana de treinos. Ao chegar no Rio de Janeiro, os 

primeiros cortes foram feitos: o goleiro Carlos Alberto Cavalheiro, o lateral Cacá, o volante 

Chico Formiga, o volante Pampolini e o meia Almir Pernambuquinho.  

Assim, o grupo ficou formado com Castilho, Bellini, Gylmar, Djalma Santos, Dino, 

Didi, Zagallo, Oreco, Zózimo, Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Moacir, De Sordi, Orlando, 

Mauro Ramos, Joel, Mazola, Zito, Vavá, Dida e Pepe. 

 Após o sucesso com da transmissão realizada pela televisão em 1954, o trabalho 

repetiu-se na Copa de 1958. O satélite Sputnik III foi lançado em maio de 1958. A 

transmissão pela televisão foi restrita para os países europeus.  Aderiram à novidade 11 países 

europeus, que formaram o consórcio liderado pela Sveriges Radio, que tinha os direitos de 

transmissão. 

Para o restante dos países, ficava a opção de comprar os kinescópios dos jogos, 

filmados em 16 mm. O consórcio vendia aos interessados os kinescópios de cada partida a 

preço de custo, e era acrescentado apenas 1% de margem de lucro, para pagar o trabalho das 

equipes de filmagem. No Brasil, a  TV Tupi comprou os kinescópios. Foram credenciados, 

para a Copa do Mundo de 1958, 2000 jornalistas, dentre eles, 200 eram alemães. 

Na primeira fase, o Brasil venceu os times da Áustria por 3 a 0 e a União Soviética por 

2 a 0, e empatou com a Inglaterra por 0 a 0. Nas quartas de final, o time brasileiro enfrentou o 

País de Gales e venceu por 1 a 0. Nas semifinais, o Brasil jogou contra a França e saiu 

vitorioso por 5 a 2. A final da Copa do Mundo de 1958 foi entre o Brasil e a Suécia, e o time 

canarinho venceu por 5 a 2. O Brasil conquistava seu primeiro mundial.  

Depois de dois mundiais sediados na Europa, a FIFA decidiu que o próximo seria nas 

Américas. A sede escolhida foi o Chile e 16 seleções foram qualificadas para participar da 

competição. A sétima edição do campeonato foi realizada de 30 de maio até 17 de junho de 

1962. 

As eliminatórias da Copa do Mundo tiveram 49 países na disputa pelas 16 vagas. 

Além do Brasil, campeão mundial que já tinha vaga garantida, classificaram-se quatro países 

americanos e dez europeus. As seleções da Bulgária e da Colômbia realizaram sua primeira 

participação na competição. 

Da seleção brasileira de 1958 para 1962, poucas modificações ocorreram. O grupo 

para a Copa de 1962 foi formado por Gylmar, Djalma Santos, Mauro Ramos, Zito, Zózimo, 

Nilton Santos, Garrincha, Didi, Coutinho, Pelé, Pepe, Jair Marinho, Bellini, Jirandir, Altair, 

Zequinha, Mengálvio, Jair, Vavá, Amarildo, Zagallo e Castilho. Mauro e Zózimo substituíram 
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Bellini e Orlando, respectivamente. A grande mudança foi a saída de Pelé, que no segundo 

jogo, contra a Checoslováquia, se contundiu fe oi substituto por Amarildo. 

A revista Fatos & Fotos inovou ao colocar o fotógrafo Jader Naves atrás do gol. O 

fotógrafo registrou os diálogos dos jogadores durante os jogos em uma coluna com o nome 

Na cozinha da Copa. Exemplo foi a partida de estreia do Brasil contra o México, onde o 

goleiro Carbajal estava preocupado com a habilidade de Pelé e pedia marcação. Durante o 

jogo, o zagueiro Del Muro respondeu ao goleiro: “Arranja uma corda. Esse homem é um 

capeta!”. 

 

 

Imagem 1: Capas revista Fatos & Fotos durante a Copa de 62. 

Fonte: Site Revista Placar. 

 

 O time brasileiro venceu por 2 a 0 o México, com gols de Zagallo e Pelé. Ainda na 

primeira fase, o Brasil enfrentou os times da Tchecoslováquia e Espanha. Contra a equipe 

tcheca, o jogo não saiu do 0 a 0, enquanto contra a Espanha, os canarinhos venceram por 2 a 

1, com dois gols de Amarildo. Rodriguez descontou. 

 Nas quartas de final, a equipe brasileira enfrentou a Inglaterra, em Viña Del Mar, em 

10 de junho. O Brasil venceu por 3 a 1, com gols de Vavá e Garrincha (2) . Nas semifinais, o 

time canarinho jogou contra os donos da casa, o time chileno, e venceu por 4 a 2. 

 A final foi entre Brasil e  Tchecoslováquia, na capital Santiago, no dia 17 de junho. A 

equipe brasileira da final teve, na escalação, Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton 

Santos, Zito, Didi, Amarildo, Garrincha, Vavá e Zagallo. O Brasil venceu por 3 a 1 o time 
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tcheco, gols de Amarildo, Zito e Vavá. Assim, Mauro se tornou o segundo capitão brasileiro a 

erguer a Taça Jules Rimet.  

 No dia 18 de junho, o jornal o Globo, ilustrou sua capa com a manchete, “Delira todo 

o país com o bicampeonato”. A reportagem destacou que o governador Carlos Lacerda 

determinou que o expediente nas repartições públicas terminaria três horas da tarde para que 

todos pudessem participar das homenagens aos campeões do mundo. Após as comemorações 

da conquista do bicampeonato, O Globo informou que “dois milhões de pessoas foram às ruas 

para levar aos bicampeões o calor da cidade agradecida”.  

   

 

Imagem 2: Capa do jornal O Globo do dia 18 de junho. 

Fonte: Site Revista Placar. 

 

A nona Copa do Mundo, em 1970, teve como sede o México, e as partidas foram 

realizadas nas cidades de Guadalajara, León, Cidade do México, Puebla e Toluca. Fizeram 

sua primeira participação as seleções de El Salvador, Israel, e Marrocos. O mascote da Copa 

de 70 foi Juanito, um garoto vestindo o uniforme da seleção mexicana e um sombrero. 

 A realidade do Brasil também influenciou a seleção, o comando da delegação era do 

major-brigadeiro Jerônimo Bastos e tinha um major do Exército como seu principal 

assistente. Na comissão técnica, também, haviam vários militares. Um dos preparadores 

físicos era o também capitão Carlos Alberto Parreira.  

João Saldanha foi convocado para técnico da seleção pelo presidente da República, 

general Artur da Costa e Silva, que aparentava uma postura “democrática”. Já em agosto de 
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1969, houve a saída do presidente Costa e Silva por motivo de doença, e a entrada do general 

Emílio Garrastazu Médici.  

Médici não simpatizava com um comunista dirigindo a seleção. O descontentamento 

com Saldanha no comando do time brasileiro aumentou quando Médici convocou a CBD para 

uma reunião, e Saldanha não compareceu. O técnico justificou a ausência: Eu não teria prazer 

em apertar a mão de um homem que tinha matado vários amigos meus. Não sei se foi ele 

quem mandou ou deixou. O caso é que, coincidentemente, trezentos e tantos morreram 

naquele Governo, o mais assassino da história do Brasil. Apesar do sucesso que a equipe teve 

nas eliminatórias, uma semana antes do início da Copa de 70, Saldanha foi demitido. 

Uma das versões da história, e assumida por Saldanha, conta que Médici queria 

mandar em tudo e começou a pressionar em favor da convocação de jogadores de sua 

preferência, especialmente Dario, o Dadá Maravilha, pois queria agradar Minas Gerais. 

Zagallo assumiu a seleção às vésperas da Copa.  

Com a dupla Pelé e Tostão, o time brasileiro não teve dificuldades de conquistar a 

vaga para a Copa do Mundo. O grupo de 70 era formado por Félix, Brito, Piazza, Carlos 

Alberto, Clodoaldo, Marco Antônio, Jairzinho, Gérson, Tostão, Pelé, Rivelino, Ado, Roberto, 

Baldochi, Fontana, Everaldo, Joel, Paulo Cesar - Caju, Edu, Dadá, Zé Maria e Leão. 

O Brasil foi o primeiro time a chegar ao México, dois meses antes, instalando-se na 

cidade de Guanajuato para se aclimatar à altitude. A seleção estava no Grupo 3, junto com os 

times da Romênia, Tchecoslováquia e Inglaterra. O time brasileiro venceu as três partidas da 

primeira fase. O jornal O Globo anunciou o “Tri Carnaval” em junho. A sua capa deu 

destaque a Tostão, que perdeu a camisa, as chuteiras e as meias, durante a invasão de 

torcedores no gramado.  

Nas quartas de final, o time brasileiro enfrentou o Peru em Guadalajara. O Brasil 

venceu por 4 a 2. Nas semifinais, o Brasil jogou contra o Uruguai e venceu por 3 a 1. A final  

foi realizada na Cidade do México, entre os times do Brasil e Itália. Os dois times bicampeões 

mundiais entravam no estádio Azteca para decidir quem ficaria de posse definitiva da taça 

Jules Rimet. 

O time canarinho venceu por quatro a um, com gols de Pelé, Gérson, Jairzinho e 

Carlos Alberto. Em Paris, na França, a transmissão da Copa do Mundo bateu um recorde, 

havia mais aparelhos de televisão ligados do que a transmissão da chegada do homem à Lua 

em 1969. O jornal Le Figaro enfatizou mais uma conquista brasileira. “Seus jogadores deram 

uma excepcional demonstração de o que é o verdadeiro futebol”. 
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A Copa do Mundo de 1994 teve como sede os Estados Unidos. Assim, pela primeira 

vez, o país sediou uma Copa do Mundo de Futebol. Mesmo os Estados Unidos tendo como 

principais esportes o futebol americano, basquete, baseball e hóquei no gelo, foi o mundial do 

país que bateu todos os recordes de público. 

A participação da seleção brasileira na Copa de 1994 não teve um bom início. A 

seleção teve muitas dificuldades para passar até mesmo pelas eliminatórias sul-americanas, e 

a vaga só foi decidida na última rodada, contra o Uruguai, no Maracanã. O técnico Carlos 

Alberto Parreira, com alguns jogadores contundidos, convocou Romário para a partida, e o 

atacante foi decisivo. Marcou dois gols e colocou o Brasil no Mundial. As eliminatórias para a 

Copa de 1994 começaram em 1992 e terminaram no fim de 1993. 

O grupo da seleção brasileira foi formado por Taffarel, Jorginho, Ricardo Rocha, 

Ronaldão, Mauro Silva, Branco, Bebeto, Dunga, Zinho, Raí, Romário, Zetti, Aldair, Cafu, 

Márcio, Leonardo, Mazinho, Paulo Sérgio, Muller, Viola, Ronaldo e Gilmar. 

A Copa do Mundo de 1994 teve sua história contada no filme "Todos os Corações do 

Mundo", dirigido por Murilo Salles. Mas, muito antes de seu lançamento, o diretor liberou 

algumas imagens feitas de outros ângulos de alguns jogos daquele mundial para o programa 

"Fantástico", da Rede Globo. 

A cobertura do evento esportivo pela TV brasileira foi realizada por Globo, 

Bandeirantes e SBT. A Rede Globo teve, como locutores, Galvão Bueno, Oliveira Andrade e 

Cléber Machado, e os comentaristas Pelé, Raul Plassmann e Arnaldo Cezar Coelho. Na Band, 

a narração foi feita por Luciano do Valle, Silvio Luiz, Marco Antônio Matos e Jota Júnior. 

Nos comentários, estiveram Gérson, Rivelino, Otto Alves e Tostão. No SBT, os locutores 

foram Luiz Alfredo, Carlos Valadares e Osmar de Oliveira. Telê Santana, Orlando Duarte, 

Carlos Alberto Torres e Antero Greco atuaram como comentaristas. O SBT destacou-se pelo 

mascote "amarelinho", que era uma bolinha amarela que acompanhava o Brasil nas 

transmissões da emissora. 

O Brasil iniciou a primeira fase da competição no grupo B, junto com os times da 

Suécia, Rússia e Camarões. O time obteve duas vitórias, 2 a 0 contra Rússia e 3 a 0 ao 

enfrentar Camarões. Ainda na primeira fase, empatou por 1 a 1 com a Suécia. Com sete 

pontos somados, a seleção canarinho passou para as oitavas de final da Copa do Mundo.  

No dia 4 de junho, o Brasil jogou contra os Estados Unidos, o time anfitrião, e ganhou 

por 1 a 0, em São Francisco. Nas quartas de final, a seleção brasileira enfrentou a Holanda e 

ganhou por 3 a 2. A semifinal, em Los Angeles, foi contra a Suécia. O Brasil venceu por 1 a 0 

e chegou a final da competição.  
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A final foi realizada no dia 17 de julho, em Pasadena. No tempo normal e na 

prorrogação, os times não saíram do 0 a 0. Assim, o jogo foi para os pênaltis em que o Brasil 

venceu por 3 a 2. O capitão Dunga recebeu o troféu das mãos do vice-presidente americano 

Al Gore. Levantou a taça e gritou na direção dos jornalistas: “Essa é pra vocês, bando de 

traíras filhos da p...”.  O capitão fez o gesto, relembrando a perseguição que foi feita a ele 

desde a Copa de 1990.  

A décima edição da Copa do Mundo foi a de 2002. A competição reuniu 32 equipes. 

Foi a primeira vez que dois países foram sedes, Japão e Coreia do Sul. Foi a última edição da 

Copa do Mundo em que o campeão da edição anterior garantia vaga direta na competição.  

A Seleção, para se classificar à Copa do Mundo de 2002, teve dificuldades. A primeira 

envolveu as trocas sucessivas de técnicos, entre Vanderlei Luxemburgo, Candinho, Emerson 

Leão e Luiz Felipe Scolari. O desempenho foi atrapalhado pela falta de tempo para 

treinamento. 

O grupo de jogadores da seleção contou com Marcos, Dida, Rogério Ceni,  Cafu, 

Belletti, Roberto Carlos, Júnior, Anderson Polga, Lúcio, Roque Júnior, Edmílson, Ricardinho, 

Gilberto Silva, Kleberson, Vampeta, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Juninho Paulista, 

Luizão, Ronaldo, Denilson e Edílson. 

A Rede Globo inovou durante a competição. O jornalista William Bonner ficou no 

estúdio do Jornal Nacional, enquanto Fátima Bernardes fez entradas ao vivo do Japão e da 

Coreia.  

O Brasil iniciou a Copa do Mundo no grupo C, com as seleções da Turquia, Costa 

Rica e China. O time brasileiro passou facilmente pela primeira fase da competição com três 

vitórias. Nas oitavas de final, o time canarinho venceu por 2 a 0 a seleção da Bélgica. Nas 

quartas de final, o Brasil enfrentou a Inglaterra, em Shizuoka, e venceu por 2 a 1. Na 

semifinal realizada no dia 26 de junho, em Saitama, o Brasil venceu a Turquia por 1 a 0. 

A grande final foi entre Brasil e Alemanha. O time brasileiro venceu por 2 a 0 e 

sagrou-se tetracampeão da Copa do Mundo de Futebol. Na final, entre Brasil e Alemanha, a 

TV Globo registrou uma média de 67 pontos de audiência. Foram 69 pontos de audiência na 

semifinal contra a Turquia e na goleada de 4 a 0 sobre a China. Cada ponto corresponde a 47 

mil televisores ligados na Globo. 

A história do jornalismo esportivo confunde-se com a popularização do rádio. O 

futebol, que era tão divulgado no rádio, tomou novas formas como o espaço na TV e na 

internet. O rádio ainda utiliza-se do esporte como principal eixo da sua programação junto 

com o jornalismo. 
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2.2 O RADIOJORNALISMO ESPORTIVO 

 

O rádio teve sua primeira transmissão oficial em solo brasileiro, em 1922,  ano de 

comemoração do primeiro centenário da Independência do Brasil. Foi no dia 7 de setembro de 

1922, na então capital federal Rio de Janeiro, durante a Exposição do Centenário da 

Independência. Empresários norte-americanos trouxeram a tecnologia da radiodifusão para 

demonstração, fizeram testes de transmissão e instalaram uma estação e uma antena no topo 

do morro do Corcovado. Na ocasião, os primeiros ouvintes tiveram a chance de acompanhar, 

além do pronunciamento do então presidente Epitácio Pessoa, a ópera "O Guarani", de Carlos 

Gomes – que foi transmitida no Teatro Municipal. A partir de 1923, as primeiras emissoras de 

rádio foram criadas no país. Roquette Pinto foi o primeiro locutor e comentarista do rádio 

brasileiro. Ele fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em abril de 1923. 

No início do século XX, o rádio foi criado e era o principal meio de comunicação. O 

rádio servia como uma ferramenta de formação da identidade nacional do Brasil. Assim, os 

brasileiros se tornaram mais receptivos para os processos de urbanização e industrialização. A 

mobilidade e o dinamismo fizeram com que o rádio fosse absorvido no cotidiano da 

população brasileira. Porém, em sua primeira fase, na década de 20, o rádio era voltado para a 

elite e tinha o formato erudito e educativo. 

Na década de 30, o rádio começa a sofrer transformações, entre elas, a inserção da 

publicidade e a mudança do perfil elitista para o popular voltado ao lazer. O rádio começou a 

assumir o caráter empresarial e se estabeleceu nas décadas de 40 e 50. Esse foi o período em 

que o rádio mantinha a hegemonia dos meios de comunicação e era considerado a "oitava 

arte". 

O fator importante para que o rádio se expandisse foi a mobilidade. O rádio 

aproximou-se de seus ouvintes por meio da informação, que tinha uma linguagem simples. O 

futebol veio para consolidar o rádio como principal meio de comunicação.  

A primeira transmissão esportiva foi realizada em 1932, pela Rádio Educadora 

Paulista. Nessa época, o futebol se transformou em um espetáculo radiofônico. Os narradores 

eram obrigados a falar durante toda a transmissão, pois não havia comentarista, repórteres de 

campo e comerciais. 

O narrador que criou esse estilo de descrição lance por lance foi Nicolau Tuma no dia 

19 de julho de 1931. O jogo de futebol transmitido foi entre São Paulo e Paraná, no Campo da 

Floresta, em São Paulo. O narrador se aproximou do ouvinte em sua primeira transmissão: 

"Eu estou aqui no reservado da imprensa de campo, contemplando as arquibancadas. Estou ao 
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lado das gerais e vou tentar transmitir para vocês que me ouvem um relato fiel do que irá 

acontecer no campo" (SOARES, 1999, p. 29). 

Tuma buscou uma forma de “educar” a imaginação do ouvinte para que ele se sentisse 

parte da transmissão. Como a numeração nas camisetas dos jogadores não existia, Tuma 

decorou as características dos atletas antes de o jogo iniciar. Por meio do rádio, o futebol 

tornou-se algo extraordinário no imaginário do ouvinte, muitas vezes melhor do que 

realmente era. 

 

Eu precisava dar ao ouvinte que estava ligado com seu rádio galena à minha 

transmissão a idéia do que ia acontecer. Não imaginava como poderia fazer isso até 

que cheguei ao estádio e busquei em uma caixinha de fósforo a melhor forma de 

descrever o campo de jogo. Falei: imaginem ouvintes uma caixa de fósforo ou 

pensem num retângulo. Ao abrir o microfone disse: estou aqui no reservado da 

imprensa, contemplando as arquibancadas. Estou ao lado das gerais e vou transmitir 

para vocês que me ouvem o relato fiel do que irá acontecer no campo. Do lado 

direito da caixinha estão os paulistas e do esquerdo os paranaenses (TUMA, 1981 

apud GUERRA, 2002, p. 4). 

 

Graciliano Ramos chegou a falar que o "futebol não pega, tenho certeza; estrangeirices 

não entram facilmente na terra do espinho". Ao mesmo tempo em que o esporte era inserido 

no jornalismo, o futebol aumentava sua popularidade na população. As transmissões dos 

jogos de futebol ocorrem, atualmente, em quase todos os dias da semana, ocupando a grade de 

programação das emissoras. Além da repercussão dos resultados, que utilizam horas após o 

jogo para discutir seus desdobramentos.  

Um dos primeiros gêneros radiofônicos a se consolidar no rádio foi o radiojornalismo 

esportivo. Até hoje, a categoria ocupa grande parte da programação nas rádios brasileiras. 

Após as primeiras transmissões de jogos e o aparecimento da figura do locutor, em 1931, o 

comentarista também conseguiu seu espaço no rádio na mesma década. “O locutor passou, no 

intervalo do primeiro para o segundo tempo, a passar o microfone para colegas da mídia 

impressa, com quem fazia rápidas entrevistas sobre o andamento da partida” (SOARES, 1994. 

p. 53).  

Ao trazer essas informações técnicas nos intervalos dos jogos, as rádios não perdiam a 

audiência. O futebol mudou o jornalismo esportivo e o jornalismo esportivo mudou o futebol 

com essa interação entre os comentaristas e os jornalistas/locutores tanto que até hoje essa 

estratégia funciona e é aperfeiçoada. 

Os locutores enalteceram o futebol por meio de discursos emocionados. Foram as 

transmissões esportivas que fizeram com o rádio buscasse aperfeiçoamentos dos 

equipamentos para as jornadas esportivas.  
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Na atualidade, invariavelmente, uma hora antes dos jogos, a transmissão tem início, 

com uma pré-jornada esportiva. O locutor faz a abertura, saúda os ouvintes e apresenta a 

equipe que está presente no trabalho. Os repórteres trazem as informações sobre os times. O 

comentarista faz uma análise prévia do jogo. Nessa uma hora, locutor, repórteres e 

comentarista preparam os ouvintes para o jogo. 

O rádio brasileiro transmitiu pela primeira vez um campeonato mundial de futebol em 

1932, na Copa do Mundo da França. Alto-falantes foram instalados nas praças de centenas de 

cidades para que a população pudesse acompanhar as partidas por meio da narração de 

Gagliano Neto. 

O jornalismo esportivo do Brasil não vive somente de futebol. A cobertura do 

automobilismo brasileiro teve espaço nas principais estações do país. O maior sucesso nas 

transmissões da Fórmula-1 foi realizado pela Rádio Jovem Pan durante os anos 70. As 

corridas eram narradas por Wilson Fittipaldi. Ele narrou a prova onde seu filho, Emerson 

Fittipaldi, conquistou o primeiro campeonato em 1972. No GP da Itália, também, em 1972, 

Wilson Fittipaldi não conteve a emoção da vitória do filho e entregou o microfone ao 

comentarista Orlando Duarte no final da transmissão. 

Mesmo com tantas mudanças nesses 93 anos, o rádio adapta-se. Em 26 de setembro de 

2005, ocorreram as primeiras transmissões de rádio no sistema digital. Hoje, além de 

transmissões digitais, as rádios ainda dispõem da internet. A maioria possui site e oferece a 

sua programação na rede mundial de computadores. O rádio pode ser ouvido, também, por 

meio de aplicativos nos celulares. Cada rádio cria seu aplicativo, que contém transmissões ao 

vivo, link com as redes sociais e também programas antigos. 

Mesmo com o futebol ocupando mais de 90%, as notícias esportivas, hoje, com o 

avanço de outras modalidades, essas têm espaço em novos programas. Isso gerou a abertura  

para a participação de comentaristas e jornalistas especializados em esportes, como o MMA, 

um novo nicho a ser explorado pelo jornalismo e pela comunicação como fenômeno 

científico. 

 

2.2.1 A Rádio Gaúcha 

 

Em fevereiro de 1927, foi criada a Rádio Sociedade Gaúcha sendo a primeira emissora 

de rádio de Porto Alegre. A compra da emissora por Maurício Sirotsky Sobrinho e Arnaldo 

Ballvé foi em julho de 1957, e mesmo sem ter a dimensão do acontecimento, teve início a 

formação do Grupo RBS. A programação da Gaúcha é voltada para o jornalismo e o esporte. 
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A Rádio Gaúcha tem como slogan é “A fonte da informação”. Além da sede em Porto Alegre, 

Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas são filiais e têm programação própria.  

A Rádio Gaúcha tem 38 programas em sua grade, entre eles, está o Sala de Redação. 

O programa é apresentado por Pedro Ernesto Denardin e tem a participação de Luiz Carlos 

Pereira Silveira Martins, o Cacalo, Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, Wianey Carlet, 

Fernando Carvalho, João de Almeida Neto e Zé Victor Castiel. É um dos programas mais 

antigos da Gaúcha.  

Com o foco no esporte, os programas que falam sobre futebol ocupam grande parte da 

grade de programação. Mas, visualizando o crescimento do MMA no mundo e, 

principalmente, no Brasil, a rádio idealizou o programa Trocação Pura. 

 

2.2.2 A Rádio Atlântida FM 

 

Com o nome de FM Gaúcha Zero Hora, a Rádio Atlântida teve origem em março de 

1976 em Porto Alegre. Desde seu início, a rádio teve o desejo de ser a emissora jovem no sul 

do Brasil. A rádio se caracteriza por uma linguagem simples e músicas que fazem parte da 

identidade cultural dos jovens da época.  

Atualmente, a rádio tem sedes no Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) e 

possui 13 emissoras que abrangem 400 municípios. No RS, a programação da Atlântida tem 

uma extensa lista de programas. Entre eles, está o carro-chefe da rádio que é o programa 

Pretinho Básico. Conforme informações do site da Atlântida, o Pretinho Básico é o programa 

"de maior audiência do rádio, com as divertidas presenças de Alexandre Fetter, Maurício 

Amaral, Porã, Potter, Mister Pi, Marcos Piangers e Duda Garbi. Eles levam aos ouvintes 

muito humor inteligente e irreverência e contam também com as participações itinerantes de 

Neto Fagundes e Rodaika Daudt. O Pretinho Básico é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, 

às 13h e às 18h, com duração de uma hora. Tem reprise dos melhores programas da semana 

aos sábados, às 13h e às 18h.  

Alguns programas que falam sobre esporte já fizeram parte da Rádio Atlântida, entre 

eles o Bola nas Costas. Hoje, a rádio é pioneira, pois foi a primeira a colocar em sua 

programação um produto radiofônico somente voltado para as Artes Marciais Mistas, o 

Atlântida No Mundo das Lutas. 
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2.2.3 As rotinas produtivas 

  

As rotinas produtivas são bases que regem o trabalho jornalístico nas empresas de 

comunicação. No cotidiano do jornalismo, o tempo é fundamental e, com a instantaneidade da 

internet, as rotinas estão intrínsecas em cada um desses profissionais. Esse ritual acaba por 

fazer um recorte superficial dos fatos, transformando cada acontecimento em um esquema de 

produção. As rotinas produtivas são as etapas que a notícia passa até chegar até o público, o 

que varia em cada veículo de comunicação. Essas etapas são: coleta, seleção, redação, edição 

e veiculação das notícias. 

  Conforme Curado (2002, p. 15), “notícia é a informação que tem relevância para o 

público. A importância de um acontecimento é avaliada pelo jornalista, que julga se o fato é 

notícia e deve ser divulgado”. Desde forma, o jornalista tem que encontrar maneiras de 

regular o excesso de informação diária. Assim, Kurt Lewin, primeiro autor a preocupar-se 

com esse problema, encontrou a solução para avaliar o que é noticiável. Para ele, as notícias 

devem passar por determinados canais de comunicação, são os portões “gates” que 

coordenam a filtro de notícias. Esse sistema é conhecido com gatekeeper. Segundo Fernandes 

(2011, p. 5), 

No seguimento desta teoria, Lewin acreditava que compreender como é que o portão 

funcionava seria compreender que factores é que determinam as decisões dos 

gatekeepers, sendo que para alcançar estas conclusões o investigador teria de 

conhecer os gatekeepers na sua plenitude.  

  

Os gatekeepers são jornalistas que trabalham com a decisão do que vai ser o notícia ou 

não. Para Traquina (2004, p. 150) "o processo de seleção é subjetivo e arbitrário; as decisões 

dos jornalista eram altamente subjetivas e dependentes  de juízos de valor baseados no 

‘conjunto de experiências, atitudes e expectativas do gatekeeper’". 

 Já Ortriwano (1985, p. 91) afirma que  “o fato ‘vira’ notícia, ou não, em função de 

uma série de interesses – principalmente político-econômicos - e em relação à 

objetividade/subjetividade de quem seleciona - e assim determina - o que é notícia". 

 A teoria do newsmaking estuda que fatores levam a notícia a ser produzida e 

publicada. Assim, o newsmaking explica as informações que são enviadas meios de 

comunicação e cada empresa diante seus interesses; sociais, ambientais, políticos etc. Cada 

veículo deve cumprir um conjunto de tarefas: reconhecer, entre os fatos, aqueles que podem 

ser notícia, que é a seleção; elaborar formas de relatar os assuntos, abordagem e angulação das 
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matérias; e organizar o trabalho para que os acontecimentos noticiáveis possam ser 

trabalhados. 

 As rotinas produtivas nas redações passam pela seleção das pautas, produção, o texto, 

a edição e a apresentação. No momento do levantamento das informações, é que devemos nos 

questionar o que a audiência tem interesse de saber, o que vai ser apropriado para aquele 

momento e o que é realmente importante. Assim, surgem a noticiabilidade e os valores-

notícia.  

 A noticiabilidade para Wolf (2003, p. 195) "é constituída pelo complexo de requisitos 

que se exigem para os eventos - do ponto de vista da estrutura de trabalho nos aparatos 

informativos e do ponto de vista do jornalistas -, para adquirir a existência pública da noticia". 

 Assim, as rotinas produtivas das redações e do fazer jornalístico estão ligadas 

diretamente aos valores-notícia. Os valores-notícia são critérios criados para analisar os fatos 

e que fazem eles tornarem-se ou não notícias. Entre eles, estão morte, notoriedade, 

proximidade e relevância. 

 Nos programas analisados neste trabalho, inicialmente, as rotinas produtivas são 

influenciadas diretamente pelas empresas que comandam esses eventos, como o UFC. O que 

muda isso é o erro ou a fatalidade. Como exemplo, pode-se falar do UFC 168, no dia 29 de 

dezembro de 2013, uma das revanches mais divulgadas até hoje que pautou a mídia esportiva 

mundial, mas também ao momento em que Anderson Silva fraturou a perna esquerda ao 

chutar o rival Chris Weidman e, de forma inesperada, o assunto tornou-se uma pauta não 

gerada pelo UFC e, sim, uma fatalidade que foi muito repercutida. 

 

2.2.4 A apresentação de programas no rádio 
  

 Desde o surgimento do rádio, os locutores e apresentadores deveriam ter uma 

característica importante, uma voz grave. Essa qualidade era o que determinava o trabalho de 

locutor. Atualmente, as exigências do rádio são outras, mesmo a voz ainda sendo o principal 

elemento radiofônico. Além de vozes potentes, os apresentadores devem ter as técnicas para 

um bom trabalho. Segundo Morais (1996, p. 10), “o importante é a comunicação, não tanto a 

voz. Para ser bom locutor, é preciso ter comunicação fácil, simples e imediata”.  

 Para alcançar os objetivos e ser eficaz, o locutor deve emitir a mensagem para os 

ouvintes, comunicar-se claramente e estimular atitudes. Mesmo o rádio sendo um veículo de 

grande penetração e com características capazes de envolver e seduzir, é imprescindível que a 
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comunicação sonora seja compreendida, assimilada e memorizada pelo ouvinte. E isso só se 

conquista quando a sua linguagem recebe atenção adequada. 

 O locutor deve também utilizar todos os elementos disponíveis no rádio, a música, os 

efeitos sonoros e o silêncio para valorizar sua voz. Assim, o conteúdo da mensagem pode ser 

ressaltado e valorizado pelo receptor. 

 Para Valdés (1988, p. 104-105), os quesitos necessários para ser um bom locutor:  

1. Entender o conteúdo; 

2. Interpretar o texto; 

3. Transferir as informações; 

4. Medir o ritmo; 

5. Matizar; 

6. Ser natural; 

7. Convencer; 

8. Concluir bem a leitura; 

 O locutor, para conquistar a credibilidade do ouvinte, deve ser entendido, e além de 

informante deve tornar-se amigo. A partir desta identificação, o locutor conquista o ouvinte. 

 
O locutor de rádio escreve uma espécie de novela em cada edição (...) o microfone é 

a sua pena e seu papel. Sua audiência e conhecimento que tem dos acontecimentos 

diários do mundo lhe oferecem os personagens, cenas, o clima (...) ele é o primeiro a 

usar o rádio como forma de ensaio ou romance destinado a registrar a consciência 

comum de um mundo totalmente novo, um mundo de universal participação humana 

em todos os acontecimentos, particulares ou coletivos (OLIVEIRA apud 

MCLUHAN 1979, p. 341). 

 

 Cada área da programação, bem como cada rádio, tem a sua forma de transmitir a 

informação. Em programas jornalísticos, é necessária uma boa dicção, interpretação do texto e 

seriedade para passar a informação sem "ruídos". Já no jornalismo esportivo, a locução dos 

jogos deve passar também a emoção. 

 Daniel (2012) apresenta algumas formas de programas radiofônicos:  

 

Serviço – Ofertas de emprego, festas de aniversário de gente da comunidade, 

reuniões de moradores, encontros, etc. As notas de serviço podem ser encaixadas 

durante a programação da rádio a qualquer hora do dia. São elas que fazem a 

integração da rádio comunitária com a comunidade. 

Jornal – Noticiários curtos ou de maior densidade.  

Debates – É o momento em que os temas que interessem à comunidade 

podem ser aprofundados. 

Entrevistas – Os programas de entrevista podem ser feitos com     

autoridades locais ou gente do povo. A escolha deve ser feita sempre baseada no 

interesse da comunidade. 

Esportes – Programa que estimule a prática esportiva na comunidade, a 

prática de esporte faz bem ao corpo, à saúde e à mente. Procure dar visibilidade a 



27 

 

todos os esportes e não só ao futebol, como geralmente acontece nos meios de 

comunicação. 

Musical – Os programas musicais devem promover o bom gosto, a arte e a 

cultura na comunidade. Devem valorizar o artista local (cuidado com o artista local 

que reproduz o mau gosto). O produtor de um programa de música deve estudar, 

pesquisar, conhecer o tema. Se ele conhece, pode fazer um programa de qualidade 

sem precisar reproduzir o que está na moda. 

Revista – É o programa de variedades: tem de tudo um pouco. Música, 

debates, entrevistas, reportagens, entre outros (DANIEL, 2012, p. 19). 

 

  Assim, com essa segmentação de interesses, os programas radiofônicos são divididos 

por áreas. Essas áreas se fragmentam em pequenos nichos. Como exemplo, no jornalismo 

esportivo, temos o futebol que em cada parte do país busca identificação com os interesses da 

população. 

 Mesmo possuindo formatos e informações idênticos, a "cara do programa" depende do 

apresentador. Ele imprime seu estilo e dá uma personalidade para o produto radiofônico. 

Assim, é reconhecido pelo modo de apresentação, voz e bordões. Exemplo disso é o radialista 

Haroldo de Souza,  com os tradicionais “adiviiiiiinheeee…”,  “é bola pro mato que é jogo de 

campeonato", entre outros bordões. 

 O locutor deve, ainda, ser um bom entrevistador. Há três tipos de entrevista: a 

informativa, que transmite informações ao ouvinte; a interpretativa, onde o apresentador traz 

dados e pede que o entrevistado comente sobre eles; e a emocional, que mostra o lado humano 

do entrevistado. McLeish (1999) afirma que o tipo de pergunta realizada terá uma resposta de 

mesmo gênero.  

 McLeish (1999) observa que o objetivo da entrevista é produzir, por meio da fala do 

entrevistado, opiniões sobre o assunto tratado. Assim, o ouvinte pode criar suas conclusões 

sobre a veracidade ou não do que está sendo dito. O locutor atua nesse momento como um 

representante do público.  

 Apesar da visibilidade que o âncora dispõe, ele deve entender que é apenas uma peça 

que faz parte do programa e não se tornar mais importante que a informação. Deve ter o 

cuidado de não tornar o programa seu, tipo o programa de "fulano de tal".  

 Sobre o trabalho feito pelo âncora, além da apresentação, Barbeiro e Lima (2003) 

afirmam que ele também deve fazer a atividade de editor-chefe, acompanhando toda a 

produção das notícias, mesmo quando não estiver na redação. Essa participação efetiva, tanto 

na apresentação quanto na elaboração do programa, é o que faz que ocorra a identificação do 

âncora com os ouvintes. 

 Quando surgiu no Brasil, o rádio era utilizado para a formação da identidade nacional. 

"Os estudos culturais e mídia revelaram que, hoje, ocorre uma redefinição do senso de 
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pertencimento e identidade. As identidades se organizam cada vez menos pelos símbolos 

nacionais para se formarem a partir do que propõe a mídia" (MODESTO; GUERRA, 2010, p. 

1). 

 Nos últimos anos, o esporte que mais cresce no mundo e, principalmente, no Brasil 

são as artes marciais mistas. Observando este desenvolvimento das lutas, cada meio de 

comunicação incorporou em sua programação informações sobre o esporte. Na televisão, as 

transmissões das lutas e as reportagens em programas esportivos buscam "humanizar" os 

lutadores. No rádio, os programas criados exclusivamente para informar sobre o MMA ainda 

estão engatinhando. Como transformar um esporte, que é totalmente visual e pouco conhecido 

da população em geral, em uma linguagem radiofônica? Eis o desafio daqueles que atuam no 

rádio esportivo. 
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3 O MMA E O RÁDIO 

3.1 MMA 

 

Antes de chegar à popularidade, o MMA nasceu no Brasil com a denominação de Vale 

Tudo. As Artes Marciais Mistas se confundem com a história da Família Gracie em vários 

pontos. O início ocorreu em 1914, quando o judoca japonês Mitsuyo Maeda veio ao Brasil e 

criou sua academia em Belém do Pará. Na cidade, conheceu Gastão Gracie, que colocou seu 

filho Carlos para aprender o judô ou kano jiu-jitsu. Carlos Gracie ensinou seu filho mais 

novo, Hélio Gracie, e a modalidade. Aos 19 anos, Hélio mudou-se para o Rio de Janeiro e 

fundou a primeira Academia Gracie de jiu-jítsu. Assim, Hélio transmitiu as técnicas para os 

irmãos e criou outras variações para a luta. Neste momento, a Família Gracie cria o jiu-jitsu 

brasileiro, que vai muito além do esporte e vira um estilo de vida para seus "discípulos". O 

jiu-jitsu é conhecido como a arte suave e é uma arte marcial com a qual os pequenos podem 

vencer os grandes. Ao querer mostrar a superioridade do jiu-jitsu sobre as outras artes 

marciais, Hélio e seus discípulos desafiavam outras modalidades para um combate. Nessa 

luta, havia poucas regras e o peso e o tamanho do lutador não importavam. Assim, surgia o 

Vale Tudo. A rivalidade nas lutas foi atraindo a atenção de outras academias e apreciadores 

do novo evento criado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Família Gracie. 

Fonte: Arquivo Pessoal família Gracie. 

 

No Rio Grande do Sul, em 1960, o Vale Tudo teve reconhecimento com o Ringue 

Doze. As lutas ocupavam a programação das noites de domingo na antiga TV Gaúcha, hoje 

RBS TV. O programa era do estilo Telecatch dedicado à exibição de combates de luta livre 
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que combinavam encenação teatral, combate e circo. Os personagens dos programas eram os 

mocinhos "Ted Boy Marino, O Espetáculo Vivo" e "Tigre Paraguaio, A Beleza Felina das 

Multidões", contra os vilões "Fantomas, O Gigante Demolidor", a "Múmia, Centenária e 

Vingativa" e "Barba Roja, A Cor Do Mal". Hoje, o estado conta com muitos eventos de artes 

marciais e alguns de MMA. Esses eventos fomentam o esporte em âmbito local. O destaque 

do Rio Grande do Sul no UFC é Fabricio "Vai Cavalo" Werdum, que está entre os primeiros 

no ranking dos pesos-pesados. 

Com o passar do tempo, o Vale Tudo virou um estilo de luta que une todas as 

modalidades de Artes Marciais. Os lutadores se tornaram "híbridos" e surgiram na década de 

80. O lutador brasileiro Marco Ruas foi o primeiro a unir várias artes marciais. Ele lutava Tae 

Kwon Do, Muay Thai, Boxe, Luta Livre, Capoeira e Wrestling. (MARTINEZ, 2011, p. 49). 

Mesmo sendo considerado pela população como um esporte violento, os eventos tinham 

regras bem definidas.  

 

 

Imagem 4: Carlson Gracie contra Waldemar Santana no Vale Tudo. 

Fonte: Arquivo Pessoal família Gracie. 

 

No início da década de 1990, Rorion Gracie criou o UFC nos Estados Unidos, onde 

eram convidados lutadores de diversas artes marciais dentro de um ringue no formato de um 

octógono e cercado por grades. Por ter poucas regras e ser muito violento, o evento não 

conquistou o público, sendo feitas somente cinco edições. Royce Gracie, irmão de Rorion, foi 

o primeiro lutador a vencer o UFC e fez isso por três vezes consecutivas com 11 vitórias por 

finalização, e tornou-se ídolo no esporte. Royce também criou o octógono, utilizado até os 

dias de hoje.  

O UFC de estreia teve a participação de oito lutadores. O torneiro tinha o formato 

mata-mata, como no futebol. O UFC não era dividido em categorias de peso e as embates 
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ocorriam em um único round, finalizado somente por meio de submissão, nocaute, jogar a 

toalha ou por parada do árbitro por uma lesão ou corte grave. O vencedor ganhava 50 mil 

dólares. Os lutadores participantes eram Gerard Gordeau (Holanda), Teila Tuli Honolulu 

(Estados Unidos), Kevin Rosier (Estados Unidos), Zane Frazier (Estados Unidos), Art 

Jimmerson (Estados Unidos), Royce Gracie (Brasil), Ken Shamrock (Estados Unidos) e 

Patrick Smith (Estados Unidos). O evento obteve recordes de audiência na TV paga. 

 

 
 

Imagem 5: Cartaz do primeiro UFC (1998). 

Fonte: Internet. 

 

Mesmo com o sucesso que o UFC tinha com o público, ainda não conseguia se manter 

rentável no início dos anos 2000, pois tinha muitas dívidas financeiras. A competição que 

obtinha sucesso na época era o Pride. 

O Pride Fighting Championships ou Pride foi criado em outubro de 1997, no Japão, e 

também era evento de artes marciais mistas. Era organizado pela empresa Dream Stage 

Entertainment (DSE). O presidente da organização era Nobuyuki Sakakibara, tendo Nobuhiko 

Takada como diretor técnico. Foi considerado um dos maiores e mais populares eventos de 

MMA do mundo.  

Em seu início, o evento não tinha os lutadores divididos em categorias. Coincidência 

ou não, o vencedor do Pride 1 ao 4 era da Família Gracie, Rickson Gracie. Rickson tem, em 
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seu cartel, 11 lutas, 11 vitórias e todas por finalização. Em seguida, o Pride foi dividido em 

quatro categorias: pesado, médio, meio-médio e leve. 

O Pride e o UFC eram grandes rivais na luta da preferência do público. O Pride reuniu 

os grandes lutadores de MMA e promoveu combates épicos. Com diferenças nas regras, como 

a permissão do famoso "tiro de meta", o Pride era a grande febre do esporte.  

 

 

Imagem 6: Wanderlei Silva, conhecido como Cachorro Loco, no Pride. 

Fonte: Site Terra. 

 

Alguns campeões do Pride: 

 Peso-pesado (acima 95 kg) - Fedor Emelianenko 

 Peso-médio (95 kg) - Dan Henderson 

 Peso meio-médio (83 kg) - Dan Henderson 

 Peso-leve (73 kg) - Takanori Gomi 

O Pride foi comprado pelo UFC, até ser decretado o fim do evento. Os campeões do 

evento japonês tiveram a oportunidade de unificação do cinturão do Pride e do UFC. 

 
Tabela 1: Linha do tempo do MMA. 

1917 Conde Koma é apresentado a Carlos Gracie. 

Anos 20 Carlos enfrenta o capoeirista Samuel, o Negro Gigante, em evento chamado 

"estilo versus estulo". 

1932 Hélio Gracie participa do seu primeiro Vale Tudo. 

1951 Hélio Gracie luta com Masahiko Kimura. 

1955 Hélio Gracie luta com Waldemar Santana, que enfrenta Carlson Gracie em 

seguida. 

1956 Carlson e Waldemar voltam a se enfrentar. 
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1962 Braço quebrado no programa de TV Heróis do ringue leva à proibição do 

vale-tudo na Guanabara. 

1978 Rorion Gracie se muda de vez para os Estados Unidos. 

1980 Rickson Gracie luta com Rei Zulu.  

1982 Rilion briga com Marinho em Teresópolis; Rolls e outros invadem a 

Academia Naja, de muay thai; Rolls morre em acidente de asa-delta.  

1983 Rickson e Zulu voltam a se enfrentar. 

1984 A Noite das Artes Marciais, primeiro vale tudo entre adeptos do jiu-jítsu e do 

muay thai. 

1988 Rickson briga com Hugo Duarte na Praia do Pepê; turma da luta livre invade 

Academia Gracie, no Humaitá.  

1991 Grande Desafio é televisionado pela TV Globo.  

1993 Primeira edição do UFC, nos Estados Unidos.  

1994 Explosão de brigas envolvendo lutadores de jiu-jítsu nas boates cariocas. 

1995 Rorion Gracie deixa o UFC; Marco Ruas estreia na sétima edição do evento. 

1997 Quebra-quebra no Pentagon Combat, no Tijuca Tênis Clube; Pride surge no 

Japão.  

1998 Primeiro UFC realizado no Brasil.  

2000 Os irmãos Fertitta compram o UFC. 

2002 Minotauro luta com Bob Sapp no Pride. 

2003 Fantástico exibe reportagem sobre o sucesso dos brasileiros no Japão.  

2005 O reality show The Ultimate Fighter estreia nos Estados Unidos. 

2007 Ryan Gracie é encontrado morto na cela de uma delegacia em São Paulo. 

2007 UFC compra o Pride. 

2011 UFC Rio (134); UFC ganha transmissão ao vivo pela TV Globo e, nos 

Estados Unidos, pelo canal Fox. 
Fonte: AWI (2012). 

 

Foi com a compra do UFC, em 2011, pela Zuffa, dos irmãos Fertitta e com o 

presidente Dana White, que ele começou a se tornar a maior competição de MMA no mundo. 

Após a implantação das novas regras, divisão de categorias e tempo determinado para as 

lutas, o esporte foi aceito nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, o número e os locais 

de eventos cresceram a cada ano, além da venda dos pacotes de lutas e canais exclusivos que 

transmitem as edições do UFC ao vivo. No Brasil, o canal exclusivo do UFC é o Combate. 

Segundo Marques, Gonçalves e Kroth (2013), "foi com a compra do UFC pelos 

irmãos Fertitta e o atual presidente Dana White que o evento tomou proporções antes 

inimagináveis". Ao site Sportv Combate, o presidente do UFC Dana White disse que, em 

2014, o evento já valia aproximadamente 8,1 bilhões de reais, mas não divulgou os 

verdadeiros valores. O UFC já comprou diversas empresas, como o Pride e o Strikeforce, 

eliminando a concorrência e colocando todos os grandes lutadores no octógono. 

Buscando uma maior popularização do evento e do esporte, foi criado o The Ultimate 

Fighter (TUF), nos Estados Unidos, em 2005. O reality tem o formato com dois técnicos, que 
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são lutadores do UFC e treinam oito atletas. Os 16 atletas lutam uns contra os outros, em suas 

categorias, chegando aos dois finalistas. Na final, os técnicos se enfrentam na luta principal do 

evento e os finalistas têm a oportunidade de estrear no UFC, no card principal. O primeiro 

TUF teve como técnicos os lutadores Randy Couture e Chuck Liddell, que revelaram atletas 

do nível de Forrest Griffin e Stephan Bonnar.  

O Brasil foi o primeiro país a ser escolhido fora dos Estados Unidos para organizar o 

reality. O programa, no país, se chama "The Ultimate Fighter Brasil: em busca de campeões" 

e começou a ser transmitido em 2012, pela Rede Globo, no domingo à noite. Na primeira 

edição, os técnicos foram os brasileiros Vitor Belfort e Wanderlei Silva. Em 2014, o reality 

teve a terceira edição, novamente com Wanderlei Silva e com o americano Chael Sonnen. Já 

em 2015, os treinadores são os lutadores Maurício Shogun e os irmãos Minotauro e 

Minotouro Nogueira, que entraram após a saída de Anderson Silva. 

O país é reconhecido em todo mundo pelos grandes campeões de MMA. Entre eles, 

José Aldo, Renan Barão, Demian Maia, Wanderlei Silva, Anderson Silva e tantos outros.  

 

Quadro 1: Brasileiros Campeões do UFC.  

- Royce Gracie 

- Campeão do UFC 1 (lutou 3 vezes na mesma noite); 

- Campeão do UFC 2, em 11 de março de 1994 (lutou 4 vezes na mesma noite); 

- Campeão do UFC 4, em 16 de dezembro de 1994 (lutou 3 vezes na mesma noite, sendo 

que na final finalizou com um triângulo o lendário Dan Severn, com pouco menos de 16 

min de luta). 

– Marco Ruas 

- Campeão do UFC 7, em 08 de setembro de 1995 (foram 3 combates no mesmo dia, sendo 

que naquela época as lutas não tinham tempo definido, tampouco categoria de peso); 

- Vitor Belfort 

- Campeão do UFC 12 dos pesos pesados (acima de 93 kg), em 07 de fevereiro de 1997 

(duelou em 2 oportunidades naquela noite; todavia, já existia categoria de peso); 

- Campeão do UFC 46 dos meio pesados (até 93kg), em 31 de janeiro de 2004 vencendo 

Randy Couture por interrupção médica (corte no olho) no final do 1º round; 

- Murilo Bustamante 

- Campeão do UFC 35 dos pesos médios (até 84kg), em 11 de janeiro de 2002 derrotando 

Dave Menne por nocaute aos 44 segundos do 2º round; 

- Anderson Silva 

- Campeão do UFC 64 dos pesos médios (até 84kg), em 14 de outubro de 2006 

nocauteando Rich Franklin aos 3 min do 1º round. Anderson permaneceu Campeão da 
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categoria até o UFC 162 em julho de 2013, quando foi nocauteado pelo americano Chris 

Weidman, agora detentor do Cinturão. 

- Rodrigo Minotauro 

- Campeão interino no UFC 81 dos pesos pesados (acima de 93kg), em 02 de fevereiro de 

2008, finalizando o gigante Tim Sylvia com uma gilhotina no 3º round. 

- Lyoto Machida 

- Campeão do UFC 98 dos meio pesados (até 93kg), em 23 de maio de 2009, nocauteando 

o americano Rashad Evans do 2º round. 

– Maurício Shogun Rua 

- Campeão do UFC 113 dos meio pesados (até 93 kg), no dia 08 de maio de 2010, 

nocauteando Lyoto Machida no 1º round. 

– José Aldo 

– Campeão do peso pena do extinto WEC que se uniu ao UFC, com todos os atletas 

fazendo parte do maior evento de MMA do Mundo. Com a união, o brasileiro passou a ser 

campeão da nova categoria até 66kg do UFC. O WEC (World Extreme Cagefighting) era o 

maior evento do mundo no que se referia a lutadores com peso igual ou inferior a 70kg. 

Aldo defendeu o seu reinado pela sétima vez no UFC 179 em outubro no Rio, onde superou 

Chad Mendes. 

– Júnior Cigano dos Santos 

- Campeão dos pesados ao nocautear o americano Cain Velasquez em apenas 64 segundos 

no dia 12 de novembro de 2011 no UFC on Fox 1. 

- Renan Barão 

- Campeão do UFC 169 no dia 01º de fevereiro de 2014 ao nocautear Urijah Faber. Perdeu 

logo na primeira defesa de Cinturão, ao ser nocauteado por T.J. Dillashaw no UFC 173 no 

dia 24 de Maio. O americano segue até o momento como o campeão. 

– Fabrício Werdum 

- Campeão Interino do UFC 180 ao nocautear o neozelandês Mark Hunt no segundo 

assalto. O Real Campeão é Cain Velasquez que unificará o título com Werdum em 2015. 

– Rafael dos Anjos 

- Campeão dos leves ao vencer o americano Anthony Pettis por decisão unânime no UFC 

185 no dia 14 de março de 2015. 

Fonte: Blog No Mundo das Lutas. 

 

Anderson "Spider" Silva foi campeão da categoria peso médio por sete anos. "Spider" 

tem, em seu cartel, 34 vitórias e 6 derrotas. Perdeu o cinturão em julho de 2013 para Chris 

Weidman e, na revanche, em dezembro do mesmo ano, em um chute, fraturou a perna 

esquerda. Em 2015, com uma recuperação rápida e contrariando expectativas, Anderson 

voltou para o octógono. Lutou no dia 31 de janeiro de 2015 contra o americano Nick Diaz, no 
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Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas (EUA). Por decisão unânime dos juízes, 

Anderson venceu a luta. "Spider" é o maior campeão do UFC até hoje. 

Após a luta, a Comissão Atlética do Estado de Nevada, que realiza os testes anti-

doping dos atletas do UFC, informou que Anderson Silva, no exame realizado no dia 9 de 

janeiro, havia feito uso de esteroides anabolizantes no período de treinamento para a luta. O 

exame deu positivo para androsterona e drostanolona.  

 

Imagem 7: Anderson Silva imitando o Homem Aranha antes da luta. 

Fonte: UFC. 

 

As mulheres também têm espaço nas Artes Marciais Mistas. O Invicta FC é a liga 

feminina da MMA. Sem chance em outras empresas do ramo, Shannon Knapp, que trabalhou 

no Ultimate, viu a oportunidade quando o Strikeforce foi comprado pelo UFC e, em 2011, 

criou o evento feminino. O primeiro card do Invicta foi em abril de 2012. 

Ao constatar o sucesso do MMA feminino, Dana White, que havia afirmado que as 

mulheres não tinham vez no UFC, contratou a primeira lutadora em novembro de 2012, 

Ronda Rousey. Até 2014, a única categoria de MMA feminino no UFC era a peso galo, da 

qual Ronda é a detentora do título desde sua criação em 2012. 

Em junho de 2014, foi criada a categoria peso palha feminino (até 52,2 kg) com a luta 

da brasileira Claudinha Gadelha e a finlandesa Tina Lahdemaki, nos Estados Unidos. Em três 

anos, o UFC contratou 55 lutadoras para seu card.  

 



37 

 

 

Imagem 8: Ronda Rousey, campeã feminina do peso galo. 

Fonte: UFC. 

 

Em 2014, o UFC conquistou outros países e contratou novos lutadores. Isso fez com 

que o esporte se fortalecesse e criasse um interesse ainda maior por informações sobre o 

esporte. Assim, alguns meios de comunicação partiram para novos programas e novas formas 

de divulgar o esporte. As rádios Gaúcha e Atlântida são pioneiras, pois criaram programas 

que falam especificamente sobre o MMA. 

3.2 PROGRAMA TROCAÇÃO PURA 

 

O programa Trocação Pura é veiculado na Rádio Gaúcha aos sábados, às 14h, com 

apresentação e produção do jornalista Sergio Boaz. Tem trilha de abertura e encerramento 

características do programa, além de inserções de lutadores, treinadores e jornalistas 

conhecidos falando sobre o Trocação Pura. A música que fica de trilha de fundo do programa 

está em constante mudança. A duração varia de 15 a 20 minutos, com entrevistas com 

lutadores e treinadores, além de inserções de jornalistas do Rio de Janeiro e São Paulo que 

acompanham os eventos do UFC e o TUF. O apresentador traz informações sobre os eventos 

que vão acontecer no sábado, se houver evento no dia, as próximas edições do Ultimate e 

notícias atualizadas sobre os lutadores. 

O programa tem o blog Trocação Pura no site da Rádio Gaúcha, no qual Boaz e 

Nicolas Andrade atualizam constantemente com notícias, fotos, vídeos e áudios dos 

programas anteriores. No decorrer do programa, ele faz a ligação entre a informação que está 

transmitindo e o blog, chamando o ouvinte para visitá-lo. O apresentador fala sempre seu 

jargão de início do programa, "É comigo mesmo!", que caracteriza sua presença. O Trocação 

Pura está na programação da Rádio Gaúcha antes do programa Gaúcha 2016. 
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Imagem 9: Trocação Pura programa ao vivo. 

 

3.3 PROGRAMA ATLÂNTIDA NO MUNDO DAS LUTAS 

  

O Programa Atlântida No Mundo das Lutas é apresentado pelo comunicador Rafinha 

Menegazzo e o advogado e lutador Caju Freitas. O programa é veiculado na programação da 

Rádio Atlântida aos sábados, às 20h e tem a duração de uma hora. A gravação é realizada nas 

quintas-feiras, a partir das 16h, no estúdio da Atlântida Porto Alegre. O programa divide-se 

em informações e comentários de aproximadamente 15 minutos, e o restante é formado por 

músicas e intervalos. Essas características de programa são próprias da rádio Atlântida. 

É o primeiro programa de rádio a falar sobre MMA no Brasil. O Atlântida No Mundo 

das Lutas teve sua primeira transmissão em 23 junho de 2011. Rafinha Menegazzo relata que 

conheceu Caju Freitas quando fez o curso para radialista. “Desde então, conversávamos sobre 

lutas, na época o evento mais conhecido era o extinto Pride,” recorda. Em 2011, a Atlântida 

“comprou” a ideia do programa e, desde então, em todos os sábados ,o programa está no ar.  

Tem a abertura característica da rádio e logo após, vem a vinheta do programa na voz 

do comunicador Alexandre Fetter e o som da sineta tradicionalmente utilizada em lutas de 

boxe ao fim de cada round, e com o jargão do apresentador oficial do UFC, Bruce Buffer, 

"it´s time". Os comunicadores, em todos os programas, enfatizam que o Atlântida No Mundo 

das Lutas é o primeiro programa de rádio a falar de MMA no Brasil. 

Rafinha interage como âncora e também traz informações. Já Caju Freitas, além de 

transmitir as informações dos eventos de MMA, ainda atua como comentarista. No dia 24 de 
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maio de 2014, o programa foi transmitido simultaneamente, ao vivo, de Porto Alegre, com o 

Rafinha, e de Las Vegas, Estados Unidos, UFC 173: Barão vs Dillashaw, com Caju Freitas.   

Caju Freitas, além de participar do programa e fazer podcasts para a programação da 

rádio, escrever para o blog No Mundo da Lutas e para o jornal Zero Hora, prepara vídeos para 

o site da Zero Hora e ainda em grandes lutas, tem espaço no Globo Esporte do Rio Grande do 

Sul para comentários. No blog No Mundo das Lutas, são colocadas informações sobre os 

eventos do UFC e novidades sobre os lutadores. Todos as notícias são produzidas e postadas 

por Caju Freitas. 

 

 

Figura 7: Gravação do Programa Atlântida no Mundo das  Lutas com Caju Freitas (D) e Rafinha 

Menegazzo (C) e na técnica Carlos Couto (E). 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia é o caminho a ser seguido para chegar a uma resposta do trabalho de 

pesquisa. Buscamos, com a metodologia, encontrar as melhores estratégias de pesquisa de um 

estudo científico. O método se modifica, conforme o objeto a ser estudado e as áreas dos 

saberes. As pesquisas podem ter o caráter qualitativo, quantitativo, básico ou aplicado. 

O percurso metodológico escolhido para guiar este trabalho é o estudo de caso. Esse 

método tem uma característica comum que é a descrição complexa de uma realidade. Isso 

resulta em um grande número de dados que são colhidos por meio da observação. O relato 

tem o formato informal e narrativo. Conforme Goode e Hatt (1969, p. 422), o estudo de caso 

"não é uma técnica especifica. É um meio de organizar dados sociais preservando o caráter 

unitário do objeto social estudado".  

Para Yin (2001) estudo de caso é, 

 

Uma investigação científica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única 

em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como 

resultado, baseia-se em várias fontes de evidência e (...) beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos 

dados (YIN, 23001, p. 32-33). 

 

Esses conceitos cabem corretamente nos objetos do estudo, pois o MMA e os 

programas radiofônicos sobre o tema ainda estão classificados como novidades e encontram-

se em constante mudança para se adaptarem ao público. 

O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa. Nesta pesquisa, o estudo de caso é 

qualitativo/comparativo por serem dois produtos radiofônicos que falam sobre o mesmo tema. 

 Utilizamos a etnografia para descrever como é realizado o processo de produção e 

apresentação dos programas Atlântida No Mundo das Lutas e Trocação Pura. A etnografia é 

um método empregado pelos antropólogos para descrever os costumes e as tradições de um 

grupo. Assim, busca conhecer a identidade de uma comunidade no âmbito sociocultural. 

O pesquisador, ao aplicar esse método, acaba por fazer um duplo trabalho, como 

explica Uriarte (2012). 

  
A teoria e a prática são inseparáveis: o fazer etnográfico é perpassado o tempo todo 

pela teoria. Antes de ir a campo, para nos informarmos de todo o conhecimento 

produzido sobre a temática e o grupo a ser pesquisado; no campo, ao ser o nosso 

olhar e nosso escutar guiado, moldado e disciplinado pela teoria; ao voltar e 

escrever, pondo em ordem os fatos, isto é, traduzindo os fatos e emoldurando-os 

numa teoria interpretativa (URIARTE, 2012, p. 2) 
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Ainda recorremos à observação participante para realizar a pesquisa de campo. É uma 

técnica em que o pesquisador não só observa como também recorre a técnicas de entrevista 

com graus de formalidade diferentes. O objetivo deste método é captar significações e 

experiências subjetivas dos próprios intervenientes no processo de interação social. "Uma das 

vantagens da utilização dessa técnica é a possibilidade de um contato pessoal do pesquisador 

com o objeto de investigação, permitindo acompanhar as experiências diárias dos sujeitos e 

apreender o significado que atribuem à realidade e às suas ações" (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

No primeiro momento do nosso trabalho acadêmico, analisamos o referencial teórico 

sobre o tema, buscando fundamentá-lo. Segundo Lakatos e Marconi (2003), "o referencial 

teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de 

outros estudos e pesquisas já realizados". Ainda, de acordo com Luna (1997), a revisão de 

literatura tem como objetivos: determinação do estado da arte, revisão teórica, revisão 

empírica e revisão histórica. Na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Comunicação foram dados os passos iniciais na busca da formação desse referencial, pois foi 

elaborado o estado da arte. Com essa etapa concluída, verificou-se que há poucos trabalhos 

científicos voltados para o tema MMA na área da comunicação. Há um novo campo surgindo 

na comunicação, voltado ao esporte, e os pesquisadores estão começando a se interessar sobre 

o tema. 

No segundo passo da pesquisa, analisamos o conteúdo dos programas Trocação Pura e 

Atlântida No Mundo das Lutas. Os itens investigados foram o formato, o conteúdo, a 

dinâmica e o modo que era abordado o assunto. No conteúdo, buscamos observar se havia 

entrevistas, informações, jargões e como o apresentador/âncora/comentarista se comunicava 

com o ouvinte.  

Na terceira parte do trabalho, foi feita a visita aos programas e realizadas as entrevistas 

com os apresentadores/comentaristas das atrações radiofônicas, Sergio Boaz, Rafinha 

Menegazzo e Caju Freitas. As entrevistas foram feitas com perguntas abertas para melhor 

diagnóstico. Buscamos, com o contato com os apresentadores/comentaristas, o conhecimento 

do objeto não somente de maneira superficial, mas de forma a conhecer amplamente o 

produto radiofônico, aprofundando mais os conhecimentos sobre os usos do rádio e a 

transmissão da informação sobre MMA. Também nessa etapa ocorreu a observação 

participante da produção e a gravação dos programas. Assim, vislumbrando o objeto como um 

todo, acreditamos ter sido possível compreender como era realizadaa a produção dos produtos 

radiofônicos.  
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A partir do descobrimento que a maioria das edições dos dois programas eram 

gravadas, encontramos uma dificuldade, tanto no programa Atlântida No Mundo das Lutas 

quanto no Trocação Pura. A gravação ocorria na quinta-feira à tarde. Optamos, assim, por 

fazer duas viagens a Porto Alegre para uma melhor observação. 

O primeiro contato com os comunicadores do programa Atlântida No Mundo das 

Lutas foi realizado, ainda, enquanto cursávamos a disciplina de Métodos e Técnicas de 

Pesquisa em Comunicação, no primeiro semestre de 2014. Foi encaminhada uma mensagem 

para Caju Freitas, por meio de seu twitter, e obtivemos reposta de maneira rápida, contendo e-

mail para futuro contato. 

Já em 2015, momento de agendamento das entrevistas, procuramos novamente o 

comentarista, que encaminhou nosso pedido de visita a Rafinha Menegazzo. O comunicador 

informou o dia de gravação e da irrestrita possibilidade da visita. Em sua totalidade, o acerto 

da visita foi realizado por e-mail. Desde o início, os comunicadores mostraram-se solícitos e 

felizes por serem objetos de pesquisa. 

A visita foi feita no dia 23 de abril de 2015, às 16h30min, na Rádio Atlântida, que está 

localizada no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. O acompanhamento pela rádio foi feito 

por Rafinha, até o momento de encontrarmos Caju Freitas no estúdio. As gravações ocorrem 

todas as quintas-feiras, às 16h30min, no estúdio, com o técnico Carlos Couto. 

Os apresentadores, de uma maneira dinâmica, utilizam o mesmo microfone, passando 

essa interação de conversa e dando "cara" ao programa. São gravados no momento somente 

os diálogos entre Rafinha e Caju. Posteriormente, Rafinha insere as músicas escolhidas ao 

programa. Sobre as músicas, Rafinha fala:  

 

Eu entendo que a galera do esporte de alto rendimento, eu associo a um rock’n roll e 

um hip hop. A gente faz um bloco de rock ou um bloco de hip hop que é pra dar uma 

instigada mesmo. É como se estivesse em um treino, isso acaba sendo mais 

motivacional (ENTREVISTA RAFINHA, 2015). 

  

Não há roteiro específico como em outros programas, os apresentadores reúnem as 

principais notícias da semana e do próximo grande evento de lutas e vão inserindo ao 

programa. Rafinha comenta como é produzido o programa: 

 
A gente busca mais o que repercutiu mais durante a semana pra não ficar muito 

distante como o programa é semanal. Nós entramos todo sábado, principalmente, 

quando tem uma edição do UFC, que acaba focando naquilo que vai acontecer 

sábado e, como eu disse, o que vai aconteceu na semana porque, muitas vezes muda 

muito, às vezes tem uma luta marcada há um bom tempo, o atleta se machuca e a 

gente tem que ter o cuidado pra não dar uma informação já ultrapassada. A gente se 
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baseia mesmo nos últimos dias, quinta e sexta-feira, para produzir o programa de 

sábado (ENTREVISTA RAFINHA, 2015). 
  

As notícias são colocadas no ar, e Caju e Rafinha expõem suas opiniões e palpites 

sobre as mesmas. A linguagem do programa não destoa daquela usada pela rádio, que tem o 

público jovem como alvo. Ao final da gravação do programa, foi realizada a entrevista com os 

comunicadores. Anteriormente a viagem, foi produzido um roteiro com perguntas abertas aos 

comunicadores. A entrevista completa transcrita está localizada em anexo e o áudio da 

mesma, em CD.  

O contato com o apresentador do programa Trocação Pura, Sergio Boaz, foi realizado 

de várias formas, por e-mail, twitter, facebook, mas sem retorno por algum tempo. Ao 

mudarem o layout do blog Trocação Pura, foi refeito o cartaz que informava um novo 

componente, o jornalista Nicolas Andrade. O contato foi realizado por meio de Andrade, que 

se colocou à disposição para intermediar a conversa com Boaz. Ele nos passou o contato de 

Boaz. Devido ao Campeonato Gaúcho e à Taça Libertadores da América, foi postergado o 

contato, pois além de apresentador, Boaz  participa como repórter e narrador das jornadas 

esportivas da Rádio Gaúcha.  

Numa sexta-feira, 15 de maio de 2015, foi realizado o contato com o apresentador que 

informou que, excepcionalmente, no sábado de 16 de maio, o programa seria ao vivo e que 

poderíamos acompanhá-lo. O encontro ocorreu no dia 16 de maio, às 14h, na Rádio Gaúcha, 

na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. A recepção foi feita pelo apresentador Boaz, que 

estava acompanhando o UFC Manila pelo tablet.  

Em seguida, fomos ao novo estúdio da Rádio Gaúcha onde seria o programa. O 

apresentador utilizava um bloco para colocar os principais tópicos do programa. Na edição 

daquele dia, a manchete era o UFC Manila, que ocorria no mesmo momento. Além da 

entrevista realizada na quarta-feira por Boaz e inserida pela técnica, o apresentador informou 

sobre a minha presença no estúdio e me inseriu em alguns momentos ao vivo no programa. 

Boaz esperava o término da luta antes do fim do programa para poder informar o resultado 

ainda ao vivo. 

Com o término do programa, o apresentador começou a falar sobre o início do seu 

interesse pelas lutas, e assim começou a entrevista. O relato completo está transcrito em anexo 

e o áudio do mesmo, em CD. Mesmo com o fim da entrevista, o apresentador fez o 

acompanhamento por todo o prédio da empresa do grupo RBS.  
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A última etapa do trabalho foi caracterizada pela comparação entre os dois produtos 

radiofônicos analisados. Os resultados coletados durante todas as etapas de pesquisa foram 

comparados e confrontados, assim, explicando se os objetivos do trabalho foram atingidos. 
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5 A ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

 

 Na sequência do trabalho, transcrevemos os quatro programas selecionados para 

análise, sendo duas edições do Trocação Pura e duas do Atlântida No Mundo das Lutas. 

Escolhemos dois programas Trocação Pura, sendo um gravado e outro ao vivo, com a 

apresentação de Sérgio Boaz, e dois programas Atlântida No Mundo das Lutas, um com a 

participação de Rafinha e Caju Freitas, e outro somente com Caju Freitas. 

Optamos pela transcrição dos programas (ver anexos) para melhor entendimento e 

para visualizar um suposto roteiro, já que nenhum dos dois programas possui um script 

definido. Os apresentadores trabalham com o improviso e com um formato prévio dos 

programas, com base na programação das emissoras em que atuam, ou seja, as rádios Gaúcha 

e Atlântida. 

 

5.1 PROGRAMA TROCAÇÃO PURA 

 

Os programas Trocação Pura escolhidos para analisarmos foram ao ar no dia 4 de abril 

de 2015, edição que foi gravada, e no dia 9 de maio de 2015, edição que foi realizada ao vivo, 

ambos na Rádio Gaúcha.  

 Na vinheta de abertura dos programas, surgiu a voz do locutor oficial do UFC, Bruce 

Buffer. Ele fala "and now. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the 

world. It's time". O bordão “It's time” é utilizado pelo locutor para caracterizar, também, o 

começo das lutas dentro do octógono.  

 Na edição ao vivo, antes da abertura do programa, o operador da central técnica 

colocou a vinheta “Trocação Pura. Presença nos grandes eventos, entrevistas e informações”. 

É o momento em que a Rádio Gaúcha chama a atenção do ouvinte para a mudança do 

conteúdo, pois sai da síntese noticiosa o Notícia na Hora Certa das 14h e inicia o Trocação 

Pura.  

 O apresentador Sérgio Boaz sempre inicia o programa com seu tradicional bordão “É 

comigo mesmo”. Na edição ao vivo, Boaz fez a inserção das informações de hora e 

temperatura. Na sequência, foi apresentada a escalada das notícias do programa do dia. A 

escalada não tem um número fixo de manchetes. Nas edições analisadas, em um dia, foram 

quatro e, no outro, três manchetes. 

 Para a transição, o operador da central técnica aumentou o volume da trilha de fundo, 

deixou alguns segundos e diminuiu novamente. Na edição gravada, ainda houve a vinheta na 
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qual os lutadores fazem a identificação do programa e a sua. "Aqui é o Rodrigo Minotauro. 

Trocação Pura, com Sérgio Boaz". A volume da trilha foi aumentado novamente e uma voz 

ainda falou “Trocação Pura”. No primeiro bloco de informações, o apresentador falou sobre a 

penúltima notícia apresentada na escalada “Técnico de José Aldo sobre as provocações do 

irlandês. No dia da luta ‘a porrada vai comer’". 

Na edição ao vivo, Boaz falou sobre a luta que ocorreu no sábado anterior, entre 

Manny Paquiao e Floyd Mayweather. Ele deu a informação e, em seguida, introduziu a 

entrevista gravada durante a semana. Boaz conversou com o especialista em boxe do canal 

Sportv, Daniel Fucs. Boaz utilizou expressão “professor” para referir-se ao entrevistado, o 

que mostrou respeito e admiração pelo entrevistado. O apresentador, ao realizar a entrevista, 

fez algumas perguntas de forma direta, buscando esclarecer o ouvinte sobre o boxe e a “luta 

do século”. Boaz interagiu com o entrevistado para especificar as respostas, esclarecendo as 

questões para o ouvinte. Ao final da entrevista, agradeceu ao “professor” pela gentileza e 

mandou “um forte abraço”. 

A inserção da vinheta “Aqui é o Erick Silva. Trocação Pura, com Sérgio Boaz” veio a 

seguir. O volume da trilha aumentou alguns segundos e, após, diminuiu. Boaz encerrou a 

entrevista dizendo: “Muito bem, esse é o mestre Daniel Fucs aqui no Trocação Pura.” Na 

sequência, ele já introduziu uma notícia sobre a vitória de Esquiva Falcão. Oura vez, o 

volume da trilha aumentou alguns segundos e, depois, diminuiu. A vinheta “Trocação Pura” 

foi ao ar, seguida de trilha. Boaz introduziu a nota sobre o UFC da noite, entre Miocic e 

Cigano. A vinheta “Aqui é o Luiz Dórea. Ligado no Trocação Pura, com Sérgio Boaz” veio 

na sequência, assim como a trilha. . 

O encerramento do programa iniciou com a fala de Boaz “É isso aí galera”. O 

apresentador comentou sobre as interações por meio do site e facebook da Rádio Gaúcha. 

Também relatou quem participou da edição na central técnica, edição de áudio e produção, e 

fez a chamada para o programa Paredão do Guerrinha.  

A vinheta de encerramento surgiu com o som de uma sineta do boxe e, em seguida, 

uma voz falou “Trocação Pura”, seguida de trilha e sequência da vinheta com o texto  

“Presença nos grandes eventos, entrevistas e informações”. 

No programa Trocação Pura gravado, a dinâmica modificou-se. Foi notícia a última 

encarada antes da luta entre José Aldo e Conor Mcgregor. Boaz utilizou uma expressão do 

técnico de José Aldo, André Pederneiras: “No dia da Luta, a porrada vai comer”. Assim, 

Boaz mostrou a intimidade com as lutas e chamou a atenção para a notícia.  



47 

 

Ao término, o operador da central técnica colocou a vinheta com o som de uma sineta 

de boxe. Subiu o som da trilha alguns segundos e, após, diminuiu. Boaz introduziu uma nova 

notícia produzida e lida pelo jornalista Nicolas Andrade.  

Andrades falou sobre o card do evento que aconteceria na noite daquele sábado. Ele 

apresentou as lutas e os lutadores do card preliminar ao principal. Isso esclareceu os ouvintes 

sobre o que esperar do evento que aconteceria à noite. Na gravação, houve dificuldade do 

jornalista com alguns nomes dos lutadores, além de alguns gaguejos. Andrade encerra a fala 

com “então é isso aí, Sérgio Boaz, é com você”. 

Para marcar o fim da fala de Andrade, foi colocada mais uma vinheta. Além disso, 

houve o anúncio prévio da entrevista a seguir. A vinheta “Fala galera, aqui é o Rafael dos 

Anjos, fiquem ligados no programa Trocação Pura, com Sérgio Boaz. Forte abraço, galera,” 

veio na sequência, assim como a voz de Bruce Buffer anunciando a entrada do entrevistado: 

“Rafael dos Anjos”. O volume do som aumentou e, depois, diminuiu.  

Boaz entrevistou o novo campeão do peso-leve do UFC, o brasileiro Rafael dos Anjos. 

Novamente, Boaz mostrou intimidade com o tema das lutas e utilizou as expressões casca 

grossa, espírito de samurai e tempo ruim. Além de chamar o lutador de Rafa, o apresentador 

fez nove perguntas ao campeão dos leves, esclarecimentos pertinentes até mesmo para quem 

não conhece Rafael dos Anjos. Ao finalizar a entrevista, Boaz saudou o entrevistado: “Aquele 

abraço, Rafa”. 

O operador da central inseriu uma trilha, e Boaz agradeceu a um ouvinte pela parceria 

com o programa. Ao final, uma voz foi colocada, dizendo a saudação do jiu-jitsu “Osss”. O 

apresentador encerrou o programa, dando a ficha técnica da edição daquele dia, e anunciou o 

próximo programa da emissora, Paredão do Guerrinha. 

A vinheta de encerramento trouxe uma trilha e uma voz falou “Trocação Pura”. 

 

5.2 ATLÂNTIDA NO MUNDO DAS LUTAS 

 

 A seguir, estão a descrição e a análise de duas edições do programa Atlântida no 

Mundo das Lutas. Uma veiculada no dia 1º de março de 2015, só com a participação do 

comentarista Caju Freitas, e outra do dia 25 de maio de 2015, em que Rafinha Menegazzo e 

Caju Freitas apresentaram juntos, e da qual estivemos presentes na gravação, em Porto Alegre 

(RS). A transcrição dos dois programas está anexada neste TFG. 

 O Atlântida No Mundo das Lutas tem a trilha de abertura estabelecida, que é igual em 

todos o programas. Isso cria a identidade do programa. A trilha é composta pelo efeito sonoro 
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de uma sineta do boxe, e uma voz que diz “Five”, o que remete ao quinto round de uma luta 

de boxe. Na sequência, o comunicador Alexandre Fetter fala: "Agora, na Atlântida, Atlântida 

No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". Isso também estabelece uma conexão 

entre o veículo e o ouvinte, pois a voz de Fetter está ligada à Atlântida. A voz do locutor do 

UFC, Bruce Buffer, é incluída, com seu tradicional bordão: “It's time”. O operador da central 

acrescenta a trilha de fundo, normalmente um rock.  

 Na edição do 1º primeiro de março de 2015, Caju Freitas apresentou o programa. O 

início foi com o tradicional slogan da Atlântida: “Atlântida, a rádio da galera que tá todo 

mundo ouvindo. O melhor som do FM”. Caju fez sua apresentação e informou que o 

programa iria até às 21h. 

 Caju Freitas falou, desde o início, sobre a principal informação do programa, o UFC 

realizado em Porto Alegre, no domingo  de dia 22 de fevereiro de 2015. O evento teve sua 

primeira edição na capital gaúcha. O comentarista elogiou o evento, utilizando os termos 

“perfeito”, “incrível” e “verdadeiro sucesso”. Em seguida, falou sobre a luta principal da 

noite e os demais confrontos. Caju destacou, com empolgação, que o UFC Fight Night 61 

ficou batizado pela mídia especializada como UFC POA e que isso foi “muito legal”. Ainda 

ressaltou que a estrutura montada no evento em Porto Alegre foi a mesma das edições que 

ocorrem em Las Vegas (EUA). “Parecia que estava na arena em Las Vegas”. E também 

comentou que foi o primeiro evento do UFC onde todos os ingressos foram vendidos antes de 

se saber a luta principal. Para encerrar o primeiro bloco de notícias, ele falou: “Vamo toca um 

som aí. Daqui a pouco, eu tô de volta com mais Atlântida No Mundo das Lutas”. 

 Na sequência, foi inserida a vinheta com a voz de um lutador: “Aqui é o Rogério 

Minotouro e tô ligado na Atlântida, a maior rede de rádio do sul do Brasil". Em seguida, uma 

voz disse: "Eu tô na Atlântida". Ao final, o comunicador Fetter falou: "Agora na Atlântida, 

Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha".  

 O bloco de músicas iniciou com She Loves Me Not, do Papa Roach. Assim que a 

música terminou, foi inserida mais uma vinheta com a voz do comunicador Fetter, que 

anunciou: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha. 

Só aqui". Ao final ,  foi colocado o efeito sonoro com o som da sineta de boxe. A segunda 

música foi Drugs Are Good ,do NOFX. Na sequência, o efeito sonoro do som da sineta de 

boxe foi colocado e entrou a vinheta com a voz do Fetter, "Agora na Atlântida, Atlântida No 

Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha." Turn It Again, do Red Hot Chili Peppers, foi 

a terceira música tocada. A vinheta que antecedeu a próxima música foi "E aí galera. Meu 

nome é Fabrício Werdum e eu tô na Atlântida No Mundo das Lutas".  A última música 
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deste bloco foi Gimme All Your Lovin, do ZZ Top. A seguir, entrou uma, com uma voz que 

disse: “You ready the fight?”, você está pronto pra luta? Isso remeteu para um novo começo 

de bloco. Em seguida, a voz do comunicador Alexandre Fetter falou: "Agora na Atlântida, 

Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". Após, foi inserido o efeito 

sonoro da sineta do boxe. Ao fim da vinheta, surgiu a voz do lutador Erick Silva, "Olá. Aqui é 

o Erick Silva, lutador do UFC. Eu tô no Atlântida No Mundo das Lutas".  

 Caju Freitas retomou com o programa: “Estamos de volta com Atlântida No Mundo 

das Lutas. Eu sou o Caju Freitas e o Atlântida No Mundo das Lutas é o primeiro programa de 

todo o Brasil a falar de MMA nas rádios brasileiras.” Os comunicadores enfatizam, em todos 

os programas, que o Atlântida No Mundo das Lutas é o primeiro programa a falar de MMA 

no rádio. 

 O comentarista Caju Freitas voltou ao assunto abordado na primeira parte do 

programa, o UFC Porto Alegre. Ele relatou a presença do público: "O público deu um 

verdadeiro show". Também falou que o ginásio Gigantinho estava lotado e que, mesmo 

assim, não houve nenhum incidente. Informou sobre a pesagem que ocorreram no sábado, 24 

horas antes das lutas. O UFC, ao invés de cobrar o ingresso, determinou que a entrada era um 

quilo de alimento não perecível. Caju utilizou as expressões "atitude muito legal", "foi muito 

bonito" e "atitude de bater palma" para caracterizar a decisão da empresa. Além da 

arrecadação feita, o lutador e embaixador do UFC em Porto Alegre, Fabrício Werdum ,e a 

ring girl, Jenny Andrade, foram até o asilo Padre Cacique entregar as doações. 

 Caju Freitas, por estar no meio das lutas há algum tempo, acabou por ter informações 

privilegiadas Assim, ele trouxe, em "primeira mão", que o próximo UFC em Porto Alegre 

será em fevereiro de 2016. A data ainda não está confirmada porque o carnaval no Brasil 

ocorrerem fevereiro. O comentarista ainda falou sobre as reclamações dos sites americanos 

devido ao calor que estava dentro do ginásio. Ele afirmou que realmente faltou a climatização, 

mas "eu, que tenho propriedade para dizer, nosso programa que é o primeiro a falar de MMA 

no Brasil em todas as rádios do Brasil. A gente tem feito cobertura aí de anos e anos, das 20 

coberturas brasileiras, eu fiz a grande maioria. O programa fez a grande maioria ao vivo 

também todas as edições girando o mundo e cobrindo o UFC, eu posso dizer com 

propriedade pra vocês que essa edição gaúcha não perdeu em absolutamente nada pra 

nenhuma outra edição nacional". Caju Freitas disse, ainda, que sala de imprensa estava 

"perfeita", a organização "muito boa" e  "totalmente perfeita". 

 Remetendo ao embaixador do UFC Porto Alegre, Fabrício Werdum, Caju encerrou a 

notícia e informou a data da luta entre Werdum e Cain Velasquez. Ele usou o termo "senhor", 
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ao citar os nomes dos lutadores. Ele, ainda, afirmou que o lutador Werdum já havia falado em 

entrevista ao vivo no programa, em novembro, que a luta seria no UFC 188, dia 13 de junho, 

no México. Ao opinar sobre a luta, o comentarista disse que "Fabrício Werdum, acho que tem 

tudo pra surpreender a muitos e claro que tentar vencer o perigosíssimo Cain Velasquez." 

Caju apresentou o card de cada lutador e sua última luta. Ele voltou a opinar e disse que o 

favorito é Cain Velasquez e as apostas corroboram com essa opinião, mas afirmou que 

Werdum pode surpreender e, talvez, finalizar ou nocautear. Assim, trazendo o cinturão para o 

Brasil, para o Rio Grande do Sul. Finalizando o primeiro bloco do programa, o comentarista 

falou: "Vamo para o show do intervalo. Daqui a pouco, a gente tá de volta com o Atlântida 

No Mundo das Lutas". 

 Uma vinheta foi inserida, com a voz do lutador Lyoto Machida, que falou: "Eu sou 

Lyoto Machida e também estou ouvindo o programa No Mundo das Lutas, com Rafinha e 

Caju Freitas aqui, na Atlântida". Ainda foi inserido o efeito sonoro de socos. Em seguida, foi 

colocada a voz de Alexandre Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju 

Freitas. Só aqui". Outro efeito sonoro foi posto, o de uma sineta de boxe. O programa foi para 

o intervalo, que durou aproximadamente quatro minutos e quarenta segundos.  

 O programa voltou para o segundo bloco com a abertura padrão da Rádio Atlântida e, 

logo após, a vinheta do Atlântida No Mundo das Lutas, com o efeito sonoro de uma sineta de 

boxe, seguida por uma voz falando "five" e a voz do comunicador Fetter, que dizia "No 

Mundo das Lutas". Após a vinheta, foi inserida a identificação na voz do lutador Werdum, 

que falou: "E aí galera. Sou o Fabrício Werdum e eu tô No Mundo das Lutas". 

 Caju Freitas voltou a falar e utilizou o slogan de abertura dos programas da Atlântida: 

"Atlântida, a rádio da galera que todo mundo tá ouvindo. O melhor som do FM. Estamos de 

volta com o Atlântida No Mundo das Lutas." Apresentou-se e afirmou que o programa iria até 

às 21h. 

 O apresentador comentou que o programa não trata somente dos eventos do UFC, mas 

sim de todo o tipo de luta. Assim, Caju iniciou a notícia da luta entre Floyd Mayweather e 

Manny Pacquiao. A luta estava sendo negociada desde 2009 e, para Caju, "promete ser a 

melhor luta de boxe dos últimos anos". 

 Ao comentar sobre os valores das bolsas que os atletas receberam, Caju utilizou os 

termos "inveja boa" e "fecha os ouvidos aí pra quem tiver de repente com inveja". Ainda 

sobre valores, ele comentou que, em pay-per-view e patrocínio, foram movimentados mais de 

dois bilhões de dólares e repetiu o valor, enfatizando a quantia. Caju palpitou sobre a luta; 

"Eu acredito que o Floyd Mayweather é o favorito e tem tudo para vencer". 
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 Ele finalizou o assunto e iniciou o próximo falando "bom, chega de boxe, agora, pelo 

menos por enquanto, vamo falar de UFC". Caju falou sobre o UFC que iria ocorrer naquela 

noite de sábado. A edição do UFC 184, originalmente ,seria entre Chris Weidman e Vitor 

Belfort, mas não ocorreu porque Weidman se machucou. A luta principal do evento foi entre a 

"musa" Ronda Rousey e Cat Zingano. O evento foi realizado em Los Angeles, na Califórnia, 

(Estados Unidos), no Staples Center, que Caju  chamou  de "lindíssimo".  

 O apresentador comentou sobre o card principal e os lutadores que fariam parte dele, 

falando luta por luta e enfatizando a luta principal. Ainda antes de finalizar a informação, ele 

disse que a primeira luta "vai acontecer daqui a pouco, às nove horas da noite" e as lutas 

principais "perto da meia-noite". Ao encerrar mais um bloco de notícias, ele disse: "Vamo 

tocar um som. Daqui a pouco, eu tô de volta com mais Atlântida No Mundo das Lutas". 

 O operador da central técnica inseriu a vinheta que determina o fim das notícias e o 

início do bloco de músicas. "Daí galera da Atlântida. Aqui quem fala é Ronaldo Jacaré e eu 

também estou ligado no programa No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. O 

primeiro programa de MMA do Brasil". Após, foi colocado o efeito sonoro de uma sineta de 

boxe, e a voz do comunicador Fetter que disse: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju 

Freitas e Rafinha". Ao fim, foi inserida uma voz falando: "Five". 

 A primeira música foi You Could Be Mine, do Guns N' Roses. A vinheta entre a 

primeira e a segunda música iniciou com uma voz que falava "Five" e terminou com a voz de 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas". The Kill, da banda 30 Seconds to Mars ,foi a 

segunda música tocada. Ao final, foi colocada a vinheta tradicional da Atlântida: "O melhor 

som do FM. Atlântida". A terceira música do bloco foi Radioactive – Imagine Dragons. Ao 

fim  o ouvinte escutou o efeito sonoro de uma sineta de boxe e, na sequência, a voz de 

Alexandre Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". A última 

música do programa foi Take A Look Around – Limp Bizkit.  

 Para o início do último bloco do programa, foi colocada a vinheta com uma voz que 

questionou, "You ready the fight?". Após, Alexandre Fetter disse: "Atlântida No Mundo das 

Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". O efeito sonoro de uma sineta de boxe foi posto e, ao 

final, inserida outra vinheta: "E aí galera, aqui é o Wanderlei Silva, o cachorro loco. Eu estou 

aqui no Atlântida No Mundo das Lutas. O primeiro programa de MMA no Brasil." 

 O apresentador retornou falando o slogan tradicional da rádio e acrescentou: "Estamos 

de volta com o Atlântida No Mundo das Lutas. O primeiro programa de rádio a falar de 

MMA no Brasil. Eu sou o Caju Freitas, e nós vamos até as nove da noite." Caju falou sobre o 

lutador Anderson Silva, assunto que nenhum veículo estava comentando sobre a questão do 
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dopping. Ele afirmou que ainda "fica um pouco estranho" falar sobre o assunto. Caju explicou 

para o ouvinte que ainda não sabe a situação do lutador, que o julgamento de Anderson está 

suspenso e não há uma data. Ainda sobre o tema, ele afirmou que, se for confirmado o 

dopping, Anderson pode ser suspenso até dois anos. Caju  disse não acreditar que ele 

(Anderson) volte depois do longo tempo de afastamento e também porque o lutador já está 

com 40 anos.  

 Voltando ao assunto do UFC 184, Caju relatou que o UFC está fazendo testes nesse 

evento, pois é o primeiro evento numerado em que as duas lutas principais são femininas. 

Assim, o UFC está vendo como se comporta o pay-per-view. 

 Caju comentou que perguntas são enviadas por meio do seu twitter, instagram e e-

mail. Ele respondeu uma delas, como funcionam os UFC que não são numerados. Ele 

explicou, de maneira didática,  as diferenças dos eventos do UFC. 

 Finalizando o programa, Caju falou das próximas edições do UFC. A primeira luta que 

ele comentou foi entre Chris Weidman e Vitor Belfort. A segunda entre John Jones e Anthony 

Johnson e a terceira luta entre José Aldo e Conor Mcgregor. Todas as lutas são com disputa 

de cinturão e ele apresentou todas as especificidades de cada atleta.  

 Caju, ao terminar esta edição do programa, disse: "Tudo bem, semana que vem, a 

gente tá de volta. O Rafinha tá curtindo as merecidíssimas férias." Ele ainda fez a 

apresentação do técnico de áudio: "Na técnica, meu bruxo, Carlos Couto. Semana que vem a 

gente tá de volta. Ossss". 

 A vinheta de encerramento trouxe a fala do lutador Royce Gracie: "Alô, sou Royce 

Gracie, você está escutando No Mundo das Lutas". Foi colocado o efeito sonoro de socos e, 

na sequência, surgiu a voz de Alexandre Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, todos os 

sábados, oito da noite, com Rafinha e Caju Freitas.". No final, uma voz falou: "Só aqui 

Atlântida". 

 A segunda edição analisada do programa Atlântida no Mundo das Lutas foi a do dia 

25 de maio de 2015. O programa iniciou, tradicionalmente, com a mesma vinheta comentada 

anteriormente. A apresentação foi realizada pelo comunicador Rafinha Menegazzo, e Caju 

Feitas exerceu o papel de comentarista. 

 Rafinha iniciou a edição falando o slogan de abertura dos programas, "Atlântida, essa 

é a rádio da galera". Para identificar o programa, Rafinha disse: "“Tamo” chegando na área 

pra mais uma edição do Atlântida No Mundo das Lutas, ao vivo, nessa “night” de 

“sabadão”.". Mesmo que Rafinha anuncie ao ouvinte que o programa é ao vivo, na realidade, 
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o apresentador quis dar uma dimensão de "ao vivo" no programa que foi gravado e teve o 

nosso acompanhamento. Foi no mínimo, um equívoco do apresentador. 

 Buscando a fidelização do ouvinte, ele fez o convite ao dizer: "Todo sábado, oito da 

noite, a gente tem esse encontro marcado aqui nas ondas sonoras da Atlântida, trazendo as 

principais informações do universo das lutas". Ainda informou que ele e Caju Freitas estavam 

ao vivo, para todo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e para o mundo, por meio do aplicativo 

da Atlântida. 

 Encerrou dizendo "É o que a gente tem para o momento. Boa noite, Caju". Caju 

cumprimentou o colega e disse que era noite de UFC 186 e que o assunto seria comentado nos 

próximos blocos. O evento teve, como luta principal, a disputa do cinturão dos pesos-mosca. 

Rafinha questionou até quantos quilos ia a categoria e Caju respondeu que ia até 57 quilos. O 

destaque dessa edição do UFC também foi para a volta do lutador Quinton "Rampage" 

Jackson. A interação entre Rafinha e Caju ocorreu no formato de conversa. Um comentava a 

fala do outro a qualquer momento. 

 Rafinha começou falando do evento que ocorreu na semana anterior. Ele comentou 

sobre os UFC on Fox, que não tem todo o "glamour" dos eventos numerados. Rafinha 

ressaltou a presença de dois grandes lutadores, Jacaré e Lyoto. Ele falou que, no programa 

anterior, a opinião deles era que o Lyoto iria "passar o carro" no Luke Rockhold.  

 Caju falou sobre a luta principal entre Lyoto e Luke Rockhold pelos pesos-médios. Se 

o Lyoto ganhasse, iria disputar o cinturão. O comentarista falou que "O Lyoto acabou fazendo 

o jogo completamente equivocado, o jogo errado". Ele seguiu opinando: "O Lyoto é um 

grande cara, até a gente falou que o jiu-jitsu do Rockhold era melhor que o do Lyoto, a gente 

falou semana passada". Rafinha acrescentou que eles imaginaram que o Lyoto iria seguir a 

tática que realiza sempre. 

 Caju comentou como foi a luta e que o vencedor, Rockhold, deve disputar o cinturão. 

Porém, ele disse que a chance de disputar o cinturão deveria ser do Ronaldo Jacaré. Os dois 

falaram sobre o "treino de luxo" que o Jacaré fez contra Yoel Romero. Isso fez com que 

Jacaré não fosse o candidato à disputa. 

 O comentarista chamou a atenção para a luta das "musas" do UFC, Paige VanZant e 

Felice Herrig. Paige venceu por decisão unânime. Caju citou o comentário das pessoas sobre 

as lutadoras: "Pô, peraí Caju, a Felice parece campeã de muay thai e vai fazer isso" e a outra 

parecia um pouco menor, menorzinha assim. e as pessoas assim: "bah, não vai te nem 

graça". 
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 Rafinha interferiu na fala de Caju e disse: "Queria abordar mais um pouquinho 

referente ao Lyoto Machida, mas a gente vai tocar um som agora aqui no programa e daqui 

um pouquinho a gente volta com mais Atlântida". Caju completou: "No Mundo das Lutas". 

 O bloco de músicas teve o início marcado pela vinheta do programa, com a voz do 

lutador Minotouro: "Aqui é o Rogério Minotouro e tô ligado na Atlântida, a maior rede de 

rádio do sul do Brasil". Após, entrou uma voz que disse: "Eu tô na Atlântida". Ao final, o 

comunicador Fetter falou: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". A 

primeira música foi You Only Live Once, do The Strokes.  Entre e primeira e a segunda 

música, foi posta uma vinheta com o início do efeito sonoro de uma sineta de boxe. Na 

sequencia, a voz de Alexandre Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e 

Rafinha". Ao final, foi inserida uma voz, que disse "five". Show Me How To Live ,da banda 

Audioslave, foi a segunda música colocada. O operador da central introduziu a vinheta 

tradicional da programação da rádio: "O melhor som do SM. Atlântida". 

 A terceira música foi Radioactive, do Imagine Dragons. Ao final, foi colocada uma 

voz, que disse "five". Após, Alexandre Fetter falou: "Atlântida No Mundo das Lutas com 

Caju Freitas e Rafinha". Na sequência, surgiu o efeito sonoro da sineta de boxe e, ao final, 

entrou a vinheta: "E aí galera. Meu nome é Fabrício Werdum e eu tô na Atlântida No Mundo 

das Lutas". A quarta música foi Take A Look Around, do Limp Bizkit. Ao final da música, 

foi colocado o efeito sonoro de socos, seguido pela voz de Fetter: “Atlântida No Mundo das 

Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. Só aqui". Depois, veio o efeito de sineta  de boxe.  

 O bloco musical terminou com Nice To Know You, da banda Incubus. Logo após, 

veio a vinheta com uma voz que questionou: "You ready the fight?", seguida pela voz de 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". Após, o efeito sonoro 

de um som de sineta de boxe. Ao final, outra vinheta: "Olá. Aqui é o Erick Silva, lutador do 

UFC. Eu tô no Atlântida No Mundo das Lutas".  

 Ao voltar, Rafinha repetiu o tradicional slogan da rádio. Para terminar o assunto do 

UFC anterior, ele questionou Caju: "Tu não acha que o Lyoto ter descido de categoria, isso 

não tá prejudicando ele um pouco cara?". Para responder a pergunta, Caju fez um resgate do 

card do lutador, além de falar do histórico de Lyoto pós-mudança de categoria. Caju relatou 

que a categoria dos médios é muito disputada. Para demonstrar isso, ele informou o ranking 

dos pesos-médios, do primeiro ao oitavo, e o décimo quinto, que é um lutador brasileiro. 

Rafinha retomou com o assunto sobre o Jacaré. Ele comentou que, em sua última luta, Jacaré 

fez o sinal que queria disputar o cinturão, mas Rafinha disse acreditar que ainda vai demorar 

um pouco e que ele pode ser o novo campeão da categoria. 
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 Caju relembrou a trajetória do Jacaré e destacou a vitória dele sobre Roger Gracie. 

Ele acrescentou: "E aí Rafinha, vou dizer uma coisa. Eu acho que tem maneiras ou tem vezes 

que é melhor não disputar o cinturão tão rápido, como o Jacaré, pra se manter no MMA.". 

Ele ainda falou que, assim, Jacaré se mantém no topo, se ele conquistar o cinturão, como 

fazer para se manter lá? Rafinha disse que, primeiro, os brasileiros deveriam torcer por Vitor 

Belfort contra o invicto Chris Weidman.  Ao encerrar o bloco, ele falou: "Vamos fazer o show 

do intervalo. A gente já volta".  

 Para finalizar o bloco, veio a vinheta com a voz de Lyoto: "Eu sou Lyoto Machida e 

também estou ouvindo o programa No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas, aqui na 

Atlântida". Na sequência, foi colocado o efeito sonoro de socos e, logo após, a voz de Fetter: 

"Atlântida No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. Só aqui". Ao final, o efeito 

sonoro de uma sineta de boxe. O intervalo foi realizado, mas na gravação do programa ele não 

entra, assim não foi possível saber quanto tempo durou. 

 Na retomada do programa, foi colocada a abertura padrão da Atlântida, seguida pelo 

efeito sonoro de uma sineta de boxe, uma voz que dizia: "five" e a voz do comunicador Fetter: 

"No Mundo das Lutas". Outra vinheta foi inserida: "E aí galera. Sou o Fabrício Werdum e eu 

tô aqui No Mundo das Lutas". 

 Rafinha voltou do intervalo, falando sobre a edição do UFC que iria ocorrer na noite 

de sábado. A luta principal seria entre Demetrious Johnson e Kyoji Horiguchi. Rafinha falou 

sobre a dificuldade com o nome do japonês, mas que Demetrious Johnson não iria ter 

nenhuma dificuldade contra ele. Caju explicou que ele foi o único campeão dos pesos-mosca, 

conquistou o cinturão em 2012 e que se mantém até hoje no topo. Ele acrescentou: "A gente 

tem que dar opinião", esse UFC não é o dos sonhos da nenhum dos executivos do UFC, pois 

nesse evento teria a disputa de cinturão entre TJ Dillashaw e Renan Barão, mas Dillashaw se 

machucou. O que salvou o evento foi a volta de "Rampage", o que vende mais pey-per-view. 

 Rafinha comentou que ele (Rampage) veio do Pride e entrava com um correntão. "É 

um cara que vende bem". Caju informou que o card principal iria começar em torno das 11 

horas da noite. Ele explicou a trajetória de "Rampage", que pega o Fabio Maldonado. Caju 

falou, ainda, sobre as lutas de Maldonado, mas disse que "Rampage" era o favorito. Assim, 

como Johnson era o favorito para manter o cinturão. Rafinha falou: "A gente, agora, vai tocar 

uma música e, na sequência, a gente volta pra trazer a última parte do programa falando do 

Anderson Silva. Inclusive, nessa semana, saiu uma matéria muito interessante falando que o 

Anderson pode disputar as olimpíadas". Caju questionou: "Ai ai ai ai ai ai". 
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 Rafinha finalizou o bloco, dizendo que, na volta,  ele e Caju continuariam a falar sobre 

o assunto. E acrescentou "E a gente vai tá falando sobre isso, na volta, depois de uma 

“sonzera” que a gente prepara pra quem acompanha o Atlântida". Caju completou: "No 

Mundo das Lutas". 

 Para abrir o bloco musical, foi inserida a vinheta do programa. Na sequência, outra 

vinheta: "Daí galera da Atlântida. Aqui quem fala é Ronaldo Jacaré e eu também estou 

ligado no programa No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. O primeiro programa 

de MMA do Brasil". Em seguida, foi posto o efeito sonoro de sineta de boxe e, a seguir, 

sequência a voz de Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". 

Veio, ainda, a vinheta com uma voz falando "five". 

 A primeira música foi Lillipop Porn, do Crazy  Town. Ao final, surgiu a vinheta “eu tô 

na Atlântida", seguida pelo efeito sonoro de um sineta de boxe. e a voz de Fetter: "Atlântida 

No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". A segunda música foi You Could Be 

Mine, do Guns N’ Roses, seguida da vinheta da programação rádio. Monarchy of Roses, do 

Red Hot Chili Peppers, foi a terceira música do bloco. Ao final da música, foi colocada uma 

voz que dizia "You ready the fight?" e, logo após, a voz de Fetter: "Atlântida No Mundo das 

Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". O efeito sonoro da sineta de boxe veio a seguir. A última 

música do programa foi Why'd You Only Call Me When You're High?, da banda Arctic 

Monkeys. Finalizando o bloco musical, veio a vinheta com uma voz dizendo "You ready the 

fight?" e, em seguida, a voz do comunicador Alexandre Fetter: "Atlântida No Mundo das 

Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". Foram postos, ainda, o efeito sonoro de uma sineta de 

boxe e a vinheta "E aí galera, aqui é o Wanderlei Silva, o cachorro loco. Eu estou aqui no 

Atlântida No Mundo das Lutas. O primeiro programa de MMA no Brasil". 

 Rafinha abriu o bloco com o slogan da Atlântida. E falou: "Para o quarto round do 

programa, que é isso aí. Todo sábado, entre oito e nove da noite, nós somos o programa 

pioneiro a falar do universo das lutas numa rádio FM. Se pode “zapear” por aí, pode 

pesquisar na internet, pode fazer o que quiser, mas o primeiro programa a entrar no ar, 

numa rádio FM, aqui na Atlântida pra dar um espaço para o mundo das lutas". Finalizou 

dizendo que falavam sobre o Anderson Silva no outro bloco. Caju comentou somente algumas 

pinceladas sobre a situação Anderson. Informou o que ocorreu com o lutador até hoje, desde o 

momento que o resultado do dopping deu positivo. Ele comentou: "Conheço o Anderson 

Silva. Fiz na academia do Anderson, várias vezes, Los Angeles. Lá em Torrence, excelente, 

tudo perfeito. Só que o Anderson, acredito, que ele deveria mais se expor tanto que ele quer 
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disputar as olimpíadas. Ele que vai ter que passar pelas seletivas. Ele anunciou que vai 

passar e o Comitê Olímpico deve aceitar que o Anderson, vamos dizer, dispute a seletiva." 

 Rafinha falou como se fosse o ouvinte, dizendo que não entendeu. Novamente, Caju 

expôs sua opinião: "Eu acho muito bom o Anderson Silva ter essa ideia e tal. Só lembrando, 

eu, Caju Freitas, e Rafinha não estamos criticando o Anderson Silva estar disputando uma 

olimpíada, não. Eu acho legal isso. Eu tô criticando duas coisas. Primeiro momento. Eu 

estou criticando o momento do Anderson fazer isso. Ele tá sendo réu em um processo lá nos 

Estados Unidos, NSEC, na Comissão Atlética do Estado Norte-americano de Nevada. Eu 

acho complicado, em um momento que parece que ele tá querendo tirar o foco daquilo. 

Segundo momento. Eu acho que o Anderson Silva é um cara muito bem de vida, tem 40 anos. 

É um cara mais experiente, ele poderia deixar lá o taekwondo pra essa nova geração 

espetacular que tá vindo. É a minha opinião, Rafinha. Minha humilde opinião". Rafinha 

concordou: "Tô fechado contigo". 

 Caju falou sobre o episodio do TUF, onde Anderson era o treinador, recebeu a ligação 

e deixou o programa. Ele comentou: "O Anderson Silva recebeu uma ligação foi, sabrinou lá, 

foi embora do TUF e aí entrou o Minotauro. Ele foi escolhido para substituir aquela história 

toda. Aí já teve um duelo. É importante aí a gente dizer que no capítulo o Minotauro já 

comandou a equipe azul que ele assumiu. Aí, a luta foi entre o Reginaldo Vieira e o Mateus 

Nicolau. Daí, o embate foi muito parelho, teve até com direito a um round extra. O Mateus 

deu a primeira vitória para o time do Shogun, por decisão dos jurados abrindo, aí, no caso os 

duelos, na estreia do Minotauro". 

 Caju, mudando de assunto, ainda, comentou sobre a luta de boxe que iria ocorrer no 

fim de semana seguinte, entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. Ele disse que achava 

que o Floyd Mayweather iria ganhar por decisão unânime. Caju informou que o esportista 

mais bem pago do mundo é Floyd Mayweather. Rafinha respondeu: "E a gente resolveu a 

fazer rádio, Caju." 

 Finalizando o programa, Rafilha afirmou que sábado que vem teria mais Atlântida No 

Mundo das Lutas. Informou que Carlos Couto estava na central técnica. Ainda relatou a nossa 

presença no programa. Ele disse, ao final: “Era isso. Fica ligado na programação da 

Atlântida. Bom final de semana." Os dois encerraram falando: "Osssss". 

 A vinheta de encerramento iniciou com: "Alô, sou Royce Gracie, você está escutando 

No Mundo das Lutas", seguida pelo efeito sonoro de socos, além da voz do comunicador 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, todos os sábados, oito da noite, com Rafinha e Caju 

Freitas. Só aqui". Veio, ainda, uma voz que disse: "Atlântida". 
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5.3 UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Neste subcapítulo, analisamos os programas Trocação Pura e Atlântida No Mundo das 

Lutas de forma comparativa. Mesmo sendo dois programas que falam sobre MMA no sul do 

Brasil, há alguns pontos de convergência, mas ainda têm muitas especificidades.  

 Os programas Trocação Pura e Atlântida No Mundo das Lutas têm, nas suas rotinas 

produtivas, a figura do newsmaking, que são os apresentadores, Sérgio Boaz, Caju Freitas e 

Rafinha. Eles possuem a tarefa semanal de pesquisar os principais assuntos do UFC e do 

universo das lutas, e selecionar o que acreditam ter maior relevância. A atualidade é o 

principal valor-notícia utilizado nessa seleção. Os apresentadores atualizam, ainda, os blogs 

Trocação Pura e No Mundo das Lutas. As notícias publicadas durante a semana nos blogs 

servem de referência para os programas que serão gravados. 

 Antes dos programas, os apresentadores colhem as principais e mais atuais notícias. O 

Atlântida No Mundo das Lutas é gravado às quintas-feiras. Além das notícias mais atuais, 

Caju Freitas utiliza informações que busca nos bastidores do UFC. Já Sérgio Boaz, no 

Trocação Pura, determina um tema que será abordado no programa, por meio de entrevista 

com lutadores, especialistas ou técnicos. O programa Trocação Pura é gravado na quinta ou 

na sexta-feira. Ainda pode ser ao vivo no sábado, o que depende da escala de jogos de futebol 

transmitidos pela Rádio Gaúcha, já que Sérgio Boaz atua na equipe como repórter e narrador. 

Muitas vezes, as partidas são fora de Porto Alegre e tem a viagem. 

 Durante a visita aos programas, o Atlântida No Mundo das Lutas foi gravado numa 

quinta-feira, e o Trocação Pura ocorreu, no sábado, ao vivo. O apresentador Sérgio Boaz 

informou que o Trocação Pura programa estava sendo realizado ao vivo porque os jogos do 

Internacional, válidos pela Taça Libertadores da América, estavam ocorrendo em outros 

países durante a quarta e quinta-feira, e isso dificultava a gravação. Assim, ele optou por fazer 

o programa ao vivo em algumas edições. 

 A apresentação dos programas é realizada de forma diferente, já que cada um traz uma 

forma que obedece as vertentes da rádio a qual estão inseridos. Enquanto Boaz tem um perfil 

mais sério e traz informações para o programa e entrevistados que colocam suas opiniões, 

Caju e Rafinha transmitem ao ouvinte estarem apenas em uma conversa. O bate-papo é 

coloquial, mas também tem opinião e informação. Na visita, o que chamou a atenção foi que 

os apresentadores Rafinha e Caju utilizavam o mesmo microfone durante a gravação. 

 Os apresentadores dos dois programas buscam, cada um de sua forma, ensinar 

didaticamente o ouvinte, quem são os lutadores, o que significa cada golpe ou expressão 
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utilizada no mundo dos lutadores. Isso cria uma familiaridade com o assunto trazido nos 

programas e acaba por ensinar e fidelizar o ouvinte. 

 O programa Trocação Pura tem duração de 15 a 20 minutos. Boaz traz a participação 

dos entrevistados, como lutadores, especialistas ou técnicos, e também do jornalista Nicolas 

Andrade com informações dos cards. O Atlântida No Mundo das Lutas tem duração de 50 

minutos a uma hora. Os apresentadores, algumas vezes, trazem entrevistados nas edições 

especiais ao vivo. O apresentador do Trocação Pura explicou que, muitas vezes, acontece de 

ter escolhido um entrevistado, mas quando vai realizar a entrevista não consegue efetivá-la. 

Isso faz com que Boaz refaça toda a ideia inicial do programa. 

 A interação com o ouvinte é feita por meio das redes sociais dos apresentadores, mas 

algumas vezes essa conexão ocorre durante os programas. Boaz realiza esse contato em 

programas que são ao vivo. Caju e Rafinha fazem isso de modo aleatório nos programas. 

Boaz, durante a visita, explicou que devido a demanda de trabalho contínuo não tem tempo de 

responder e-mail e facebook, mas, mesmo assim, procura postar fotos e notícias nas redes 

sociais para manter o contato com os ouvintes. 

 As vinhetas dos programas têm semelhanças ao trazerem as voz dos lutadores e do 

locutor do UFC, Bruce Buffer, Isso visa buscar um maior reconhecimento por meio do 

público ouvinte. O programa Atlântida No Mundo das Luta ainda utiliza a voz do 

comunicador Alexandre Fetter, que já é conhecida, para identificar em que rádio o ouvinte 

está sintonizado. Também os efeitos sonoros remetem para o momento da luta, como a sineta 

do boxe, sons de socos e batidas, e a contagem dos rounds. As trilhas no Trocação Pura 

variam a cada programa, mas sempre são do estilo rock. No Atlântida No Mundo das Luta,  a 

trilha se mantém a mesma. 

 Um dos diferenciais dos programas é a inserção dos blocos de música durante o 

Atlântida no Mundo das Lutas. Essas músicas são ligadas ao tema MMA. O apresentador 

Rafinha, em entrevista (em anexo), relatou que a escolha das músicas é feita de modo que 

coloque o ouvinte em um ambiente de treinamento das lutas.  

 Durante a gravação do programa Trocação Pura, a inserção das vinhetas foi feita na 

hora. Já no Atlântida No Mundo das Lutas, a colocação das vinhetas e músicas foi feita 

posteriormente a gravação das notícias.  

 O dinamismo do programa Atlântida No Mundo das Lutas ocorre no momento em que 

Rafinha e Caju Freitas interferem na fala um do outro, e na inserção das vinhetas entre cada 

bloco de informação e de música. No Trocação Pura, o apresentador traz várias informações 

rápidas, intercaladas pela entrevista e, também, vinhetas e os efeitos sonoros.  
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 Os dois programas não possuem roteiro, cada um segue o perfil da rádio a qual 

pertencem. Cada apresentador utiliza um bloco ou folhas com as principais informações e, 

assim, dão seguimento ao programa. Foi possível notar que, devido ao tempo de rádio e de 

intimidade com o tema, os apresentadores ficam bem à vontade para falar sobre o MMA no 

microfone. Eles se apropriam do tema e falam de uma maneira simples, que passa 

credibilidade aos ouvintes que convivem e entendem esse meio. 

 O MMA tem a abordagem nos programas analisados de uma maneira especializada, 

pois todos estão inseridos no mundo das lutas há algum tempo. Além, também, de estudarem 

sobre o assunto para poder trazer as informações aos ouvintes. Eles apresentam o tema de 

uma maneira simples para que todo tipo de público tenha o entendimento da mensagem, algo 

que o rádio prima desde a sua criação no país..  

 O programa Atlântida No Mundo das Lutas é o primeiro a falar sobre MMA no rádio 

no Brasil e, a partir dele, muitos surgiram com o mesmo formato e outros tipos. Com o perfil 

mais jovem, ele conquista novos ouvintes, tanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 

quanto no mundo, por meio do aplicativo da Rádio Atlântida. A participação do comentarista 

Caju Freitas credencia o programa a ter a aderência do ouvinte. 

 O Trocação Pura é um programa de MMA em uma rádio que tem a sua programação 

esportiva voltada para o futebol. Assim, com uma linguagem jornalística, ele traz informações 

para um público que ainda prioriza o futebol. A quantidade de ouvintes cresce, segundo Boaz, 

e isso auxilia na propagação do esporte. 

 Mesmo concorrentes, Boaz e Caju acreditam que o MMA deve ser divulgado de uma 

maneira que atinja cada vez mais o público, independente de qual rádio é a escolhida pelo 

ouvinte. A dupla considera fundamental o trabalho de difusão do esporte para acabar com um 

certo preconceito que ainda existe sobre o MMA. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato de gostarmos de rádio e de Artes Marciais Mistas (MMA) nos levou a realizar 

um Trabalho Final de Graduação (TFG) que agregasse as duas temáticas. Isso sem falar nas 

raras pesquisas sobre o assunto. Desta forma, partimos para conhecer como a produção e a 

apresentação dos programas Trocação Pura, da Rádio Gaúcha, e Atlântida no Mundo das 

Lutas, na Rádio Atlântida, ambas de Porto Alegre (RS) e pertencentes ao Grupo RBS, eram 

feitas e na ótica da abordagem do MMA. O objetivo geral, então, foi entender como ocorriam 

a produção e a apresentação dos dois programas radiofônicos. Para chegar à resposta, nossos 

objetivos específicos foram comparar o Trocação Pura e o Atlântida no Mundo das Lutas na 

abordagem do MMA, investigar o avanço do MMA desde a sua criação até os dias atuais e 

aprofundar o conhecimento acadêmico sobre o jornalismo esportivo, com ênfase no rádio. 

 O Atlântida No Mundo das Lutas é o primeiro programa a falar de MMA no rádio em 

todo o Brasil. O Trocação Pura surgiu após o crescimento do MMA e a compra dos direitos 

de transmissão dos eventos do UFC pela Rede Globo no país. Observando algumas diferenças 

entre os programas, decidimos por realizar uma análise comparativa entre o Trocação Pura e 

Atlântida No Mundo das Lutas.   

 Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica para dar à pesquisa um aporte 

teórico. Buscamos autores que pesquisam sobre jornalismo esportivo, radiojornalismo 

esportivo, rotinas produtivas, apresentação de programas e MMA. Na sequência, 

investigamos a história das rádios Gaúcha, e Atlântida e também sobre os programas 

Trocação Pura e Atlântida No Mundo das Lutas. Encontramos poucos materias sobre os 

programas. Desta forma, a entrevista com os apresentadores Sérgio Boaz, do Trocação Pura, e 

Caju Freitas e Rafinha Menegazzo, do Atlântida no Mundo das Lutas, foi essencial para o 

andamento do trabalho.  

 Após, selecionamos, de forma aleatória, quatro programas para serem analisados, duas 

edições dos Trocação Pura e duas do Atlântida No Mundo das Lutas. Os quesitos, 

inicialmente, eram um programa ao vivo e outro gravado. Esse item pôde ser observado 

somente no Trocação Pura. No Atlântida No Mundo das Lutas, não foi possível a distinção e 

optamos por escolher um em que os dois apresentadores, Rafinha Menegazzo e Caju Freitas, 

participaram e outro em que Caju Freitas realizou sozinho a apresentação e os comentários. 

 Após a escolha e a gravação dos produtos radiofônicos, foi realizada uma transcrição, 

pois os programas não possuem roteiro. Optamos por realizar esse trabalho para um melhor 
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entendimento dos programas. O processo também ajudou na análise comparativa. Assim, 

acabamos por criar um modelo básico de roteiro dos dois programas.  

 Ao realizarmos a comparação dos programas, observamos que a apresentação ocorre 

de maneira distinta, pois cada um adota o estilo da rádio a qual está inserido. O diferencial na 

apresentação do Atlântida No Mundo das Lutas está nos comentários de Caju Freitas. Por 

estar há tanto tempo ligado às lutas, ele opina após cada informação do programa. Ao ouvir o 

programa e fazer a transcrição, verificamos que no programa da Atlântida alguns sons que nos 

incomodaram, como o barulho de papel, batidas e gaguejos. 

 A produção dos programas ocorre por meio de pesquisa diária, mas a seleção do 

material que vai ao ar é feita no dia da gravação. No Trocação Pura, o diferencial da produção 

ocorre quando o apresentador Sérgio Boaz realiza as entrevistas na quarta ou quinta-feira. 

Cada apresentador tem seu aporte de informações em blocos ou papeis. Eles recorrem a eles 

assim que necessário.  

  Os programas analisados têm, como pontos positivo, a maneira didática que os temas 

são tratados e apresentados ao ouvinte. Como exemplo, citamos uma análise do card de cada 

lutador, assim como sua especialidade. A inserção dos termos utilizados nos combates, para 

os o ouvintes entendam e "treinem" seus ouvidos, é outro aspecto interessante. O foco nas 

informações de lutadores conhecidos do público para vincular as notícias e ter maior eficácia 

no entendimento também é outro ponto a ser ressaltado. O Trocação Pura destaca-se pelas 

entrevistas e a organização das notícias, enquanto o Atlântida no Mundo das Lutas prioriza a 

abordagem mais fácil da informação e a opinião sobre os acontecimentos. 

 Os pontos observados que podem ser melhorados nos dois programas dizem respeito à 

criação de um roteiro, o que diminuiria eventuais erros na locução das palavras e até alguns 

gaguejos evidenciados no protótipo de roteiro que organizamos. Outro ponto que merece 

atenção é a forma de tratamento com os lutadores nas entrevistas, no caso, principalmente, do 

Trocação Pura. Mesmo em os lutadores sendo conhecidos dos apresentadores, ocorre uma 

informalidade demasiada, que transparece ao ouvinte. O ideal é que e o entrevistador 

mantenha certa distância do entrevistado. 

 Os programas podem melhorar, ainda, a interação com o ouvinte. Isso levaria o 

ouvinte a sentir-se parte do processo de produção, além de esclarecer dúvidas sobre as lutas. 

Os programas poderiam ter todas as edições ao vivo e trazer lutadores e técnicos para falar 

sobre o assunto. 

 Outro ponto que pode ser melhor explorado é a transmissão ao vivo dos eventos de 

maior importância do UFC. Experiências já foram realizadas pelos dois programas. Isso 
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poderia levar o público a acompanhar o evento pelo rádio e não somente pela televisão, como 

ocorre no futebol. 

 Foi importante ampliar o nosso referencial teórico sobre o jornalismo esportivo, com 

ênfase no rádio, e o MMA. Acreditamos que conseguimos mostrar a importância, para outros 

estudantes e profissionais do jornalismo, do fomento do MMA e de mais um campo de 

atuação para os comunicadores. Ainda, o fato de acompanharmos a gravação dos programas, 

contribuiu muito para entendermos como o processo de produção radiofônica é realizado. 

Também foi interessante conhecermos os apresentadores Sérgio Boaz, Rafinha Menegazzo e 

Caju Freitas. A experiência foi muito importante para o nosso crescimento profissional. 

Acreditamos que os objetivos do trabalho foram alcançados.  

 Ao finalizar este TFG, nossa meta é de continuar a pesquisa sobre jornalismo 

esportivo e as Artes Marciais Mistas. Nossa primeira contribuição já foi dada. 
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8 ANEXOS 

 

Entrevista com Sergio Boaz 

 

Quando iniciou a tua história com lutas? 

 

Sérgio Boaz: eu sempre fui um amante de lutas desde criança. O meu pai me 

introduziu no meio da luta, não era lutador, mas também gostava. A gente tinha em evento 

aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No Ginásio da Brigada Militar, tinha o Ringue 

12. Era uma marmelada, mas era uma curtição, a gente levava a sério. Então, veio o boxe, na 

minha adolescência já comecei a ver os caras do boxe. O Muhammad Ali, Joe Frazier, 

George Foreman, lutadores que marcaram muito na minha adolescência. Houve aquelas lutas, 

especialmente aquela do Foreman contra Muhammad Ali em 1974. Eu tava acompanhando 

tudo e surgiu o Mike Tyson, foi um cara que me identifiquei muito com ele. Comecei a 

acompanhar a carreira dele desde o início, em 1986. Na Rádio Gaúcha, como se falava muito 

sobre futebol, eu comecei a tentar introduzir as lutas, mas era uma dificuldade grande. As 

pessoas tinham um preconceito grande. Hoje se fala em MMA, mas naquele tempo o boxe, a 

nobre arte, também era encarada com preconceito quando se dava alguma notícia, se dizia: 

“Olha a violência”, aquele negócio todo. Eu fui ganhando um espaço muito grande, tinha o 

Domingo Esporte Show, programa que eu apresentava e fazia muitas entrevistas de boxe. 

Estava tentando quebrar uma resistência que era enorme, gigantesca. Às vezes até levava “luz 

alta”, será que tu não bota muito esse negócio de luta? Eu não dava muito ouvidos e “tocava 

ficha”. Eu, quando recebia o retorno das pessoas, eu me empolgava. Mesmo que fosse uma 

pessoa, eu me empolgava mais e achava que estava no caminho certo. Depois começou a vir o 

MMA, as lutas do Royce, começaram a passar e na verdade não eram lutas ao vivo. Passavam 

no canal fechado, mas já tinham acontecido as lutas. Na década de 90, 92, 93, o Royce Gracie, 

o Ultimate 1, foi com a família Gracie. O irmão dele, Rorion Gracie, que lançou a ideia do 

evento para provar que o jiu-jitsu era uma arte capaz de superar as outras Artes Marciais. O 

Royce foi o escolhido da família para representar, eles tinham uma gama de lutadores, como o 

Royce era um cara alto e magrinho, tinha o físico do pai, Hélio Gracie. A partir dali, eu 

comecei a me interessar também pelo Vale-Tudo. Valia tudo mesmo, só tinha algumas 

restrições, mas os caras não utilizavam luvas. Ai veio o Pride. O Pride começou a tomar 

conta. Começaram os duelos da Chute Boxe, com a Brazilian Top Team, aí eu já estava 

totalmente envolvido com o esporte. Procurando me envolver com as pessoas e foi indo, né, e 
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foi crescendo. Eu sempre achava que a rádio tinha que ter um programa, mas as informações 

que eu dava eram sempre muito soltas, não se tinha um programa. Pintava a chance e eu 

colocava os resultados. Pulando um pouquinho no tempo. O UFC cresceu muito, aí eu fui 

defender ali na rádio que não dava mais pra gente ignorar. A TV Globo estava abraçando o 

esporte, não se restringia a um canal fechado e que a gente não poderia mais ignorar, até 

porque tinha um público jovem, violento ou não, tinha que saber separar. Procurar separar 

bem as coisas e dizer que os caras vão lá, eles são preparados pra lutar lá, sempre tem um 

deslize ou outro. Mas a maioria deles, caras preparados, para apenas lutar lá e não levar nada 

para a rua. Agora, violência sempre teve, independente do MMA ou não. Sempre teve 

violência, não vai ser o MMA que vai ser o responsável pela violência, isso depende de cada 

um. Porque Arte Marcial sempre existiu no mundo. Nós começamos a ter essa ideia de lançar 

um programa. Aí a ideia de colocar no sábado e aí eu cheguei e disse: “Bom, vou ter que 

arrumar um espaço e levei para o Cyro Martins que é o diretor da rádio”. Aí, ele disse: 

“vamos gravar uns pilotos, a gente te apoia, vou te dar apoio, vê o que a gente pode fazer”. Eu 

comecei a fazer um programa de três minutos. Daqui a pouco foi para cinco. Aí, negociei pra 

fazer oito. Fomos para 10. Aí, os eventos começaram a crescer, crescer e chegaram ao Brasil. 

Aí, hoje a gente consolidou um programa de 20, 20 e poucos minutos e toda semana tem o 

minuto Trocação. A gente faz toda a semana e no Show dos Esportes. Começamos, ao mesmo 

tempo, a acompanhar os eventos ao vivo, não todos, né. Muitos, a gente já fez ao vivo. 

Fizemos o Anderson Silva. que ele fraturou a perna contra o Chris Weidman. A gente fez ao 

vivo de Las Vegas, o retorno dele contra o Nick Diaz, o Werdum no México. O Werdum é um 

amigo pessoal meu. Fizemos o Werdum em Belo Horizonte. O Rio de Janeiro todos. Todos, 

acho que já foram cinco já. Foram cinco UFC no Rio, os numerados. As lutas do José Aldo, 

teve o Anderson no Rio, Minotauro no Rio. Que mais que teve em Las Vegas? A gente fez já 

diversos eventos. Aí se consolidou, começamos a ganhar público e ter retorno. Claro que tem 

resistência ,porque tem gente que não gosta de luta, não gosta. Não tentar obrigar a gostar de 

tudo, mas a gente também tem que saber que existe um público que gosta. A gente começou a 

fazer, começou a crescer, começamos a ter retorno muito grande no site de audiência. A 

audiência é fantástica e é muito grande mesmo. Hoje, felizmente, aos sábados, a gente já 

consolidou o horário aqui que é o Trocação. Pra escolher o nome, a gente não queria botar 

uma coisa tipo: Rádio Gaúcha nas Lutas, Rádio Gaúcha Nocaute, então, a gente tinha que 

buscar uma linguagem de lutador. Começamos a buscar em academias, eu pratico esporte 

também há muito tempo. Aí, pegamos Trocação Pura. Chegou a ser Trocação Franca, mas 

Trocação Franca, não. Então, botamos Trocação Pura. Aí pegou.  
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Quando começou o programa? 

 

 Sérgio Boaz: o programa começou, vou ter que ir no “achismo”, 2011. Acho que foi 

na luta que a gente foi fazer. Foi o primeiro UFC Rio. 

 

Quantas pessoas participam na produção do programa? 

 

 Sérgio Boaz: só eu, faço toda a produção. Tu diz a parte técnica também? Foi uma 

pergunta importantíssima. Eu faço a produção, eu sempre digo que esse programa, a 

sonoplastia é fundamental, né. Às vezes, não tem uma grande entrevista, que é difícil a gente 

sempre manter o ritmo de entrevistas. A sonoplastia do programa é fundamental, eu comecei 

com o Marcus Vinícius Wesendonk, que hoje tá na RBS TV, foi meu parceiro. Hoje, o Luiz 

Campos monta o programa comigo e ,quando tá no ar, há o envolvimento de três pessoas mais 

ou menos. Mas a produção, quem decide o que vai para o ar, tudo sou eu.  

 

Como tu escolhes a trilha e as vinhetas? 

 

Sérgio Boaz: eu dou muita liberdade para o cara que faz as gravações. Eu digo pra 

ele: ó, pode criar bastante. As vinhetas, eu faço com os lutadores, vou pegando. Eu procuro dá 

bastante liberdade. Eu decido as entrevistas e a parte editorial do programa. Agora, o negócio 

de trilha, isso eu deixo mais pra quem entende mesmo. Claro, tem que ter uma batida legal. 

Procurar mais ou menos linkar com luta, senão, não tem sentido. Quando tem luta, a gente 

procura botar alguém diferente pra gravar vinheta. Eu tô muito satisfeito que mesmo que seja 

assim, já tem 3, 4 anos. Não, mas é pouco tempo. Já ganhou um bom reconhecimento em 

nível nacional. Muita gente já fala, comenta comigo. O futebol toma conta de tudo. O espaço 

que a gente tem, o meu blog, meu e do Nicolas Andrade, grande parceiro também. Tenho que 

citar o Nicolas Andrade, um baita parceiro, cuida do blog. A gente tem ficado entre os tops na 

audiência. Pô, tu vai brigar com um monte de coisas que tá na tua frente e conseguir ficar 

entre os primeiros é bom.  

 

Como é feita a produção do programa? 

 

Sérgio Boaz: eu faço assim, ó, primeiro, eu vejo o que tem de evento no fim de 

semana. Bom, quando a gente tá nas lutas ao vivo, tudo de lá sem problema nenhum. Se não, 
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vê o que tem de evento no fim de semana, e aí começa a trabalhar. Vou botar quem? Um 

comentarista de fora? O técnico do lutador? O lutador, se tu não tá com ele, é difícil de falar, 

então, é sempre mais ou menos por aí. Assim que eu vou encaminhando as pautas. Já tem que 

ter assim, Franciele, tu já tem que tá com três coisas na cabeça. Porque normalmente falha 

muito. Falha e se tu não tem uma carta na manga. Essa semana, por exemplo, agora a minha 

pauta seria outra, tive que revirar tudo pra fazer. Semana passada, a gente falou de boxe, o 

programa foi só de boxe, da luta do Pacquiao e do Floyd Mayweather, duas semanas que a 

gente falou de boxe. Essa semana, a pauta seria o Esquiva Falcão, lutador de boxe brasileiro, 

mas aí como não deu tempo de fechar o contato com ele. 

 

Como tu fazes as entrevistas? 

 

Sérgio Boaz: eu faço sempre entre quarta e quinta-feira, já tem uma entrevista pronta, 

mesmo que eu faça o programa ao vivo. O programa é normalmente gravado, eu tenho feito 

os últimos ao vivo, mesmo que eu faça ao vivo, a entrevista já tá na mão. Não dá pra correr 

nenhum tipo de risco. 

 

Tu achas que o programa deveria ter mais tempo? 

 

Sérgio Boaz: acho que tá no tempo ideal. Eles (ouvintes) pedem muito. Eu já tive esse 

retorno. Não dá pra aumentar pra meia hora? Mas, às vezes, eu fico pensando o seguinte, se 

eu aumento pra meia hora, também pode cair o conteúdo. Então, eu prefiro 20 minutos que 

sejam redondos do que às vezes estender um pouco mais e o conteúdo cair. Então, 20 minutos 

é bom pra dar um gostinho de quero mais.  

 

Como é feita a cobertura de um espetáculo imagético no rádio? 

 

Sérgio Boaz: a gente fez a luta do Anderson contra o Nick Diaz. Eu estava lá em Las 

Vegas e a gente fez uma transmissão com duas pessoas no estúdio, o Claudio Brito e o 

Voltaire Santos, e eu transmitia ela pela internet de Las Vegas. Então, tem que ter muito 

ambiente, as pessoas gritando, porque aí tu consegue envolver. Foi um retorno fantástico, 

excepcional. As redes sociais, elas nos davam imediatamente o retorno. As pessoas nos 

cumprimentando, interagindo conosco. Foi um marco, eu te diria. Foi algo que, naquele 

momento, foi um divisor de águas eu acho aquela luta. Pena que depois aconteceu aquele 
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problema com o Anderson. O UFC de Porto Alegre que tu estavas presente, a gente foi com 

uma equipe forte pra lá. Já levamos mais dois, foram dois colegas comigo. Eu quero procurar 

envolver mais gente. Então, o Rodrigo Oliveira gosta, todos que podem ajudar, eles ajudam. 

Mas eles também têm muitas atribuições. O Gamba, o Gabardo. eu já levei em alguns 

eventos, os meninos da produção sempre ajudam. Eles têm muitas atribuições, mas eu procuro 

envolver eles ao máximo. Quanto mais gente falar, eu acho legal, eu acho que é bom que 

tenha bastante gente falando, na concorrência, tudo.  

 

Como é o teu roteiro? 

 

Sérgio Boaz: eu anoto umas duas ou três manchetes. Não tem roteiro. Vou no 

improviso. Como eu já tenho uma sintonia com o cara que faz as montagens, então só vou no 

improviso. 

 

O que tu lutas e há quanto tempo? 

 

Sérgio Boaz: eu luto boxe, agora, tô só dedicado ao jiu-jitsu. Mas não sou nenhuma 

fera, faço porque gosto. Acho importante a convivência.    

 

Entrevista com Caju Freitas e Rafinha Menegazzo 

 

Como iniciou o programa? 

 

Rafinha: conheci o Caju no curso de radialista e, desde então, conversamos sobre 

lutas, principalmente o extinto Pride. Pô, a gente tá se programando, acordando na madruga 

pra ver o Pride, não tinha todo esse boom do UFC. E ai eu cheguei aqui no coordenador da 

rádio, que é o Fetter: Cara, o Caju é um cara que faz junto com a gente, dá essa oportunidade 

pra nós pôr o programa no ar. A partir daí, a gente começou fazer essa parceria, a gente tá aí 

há quanto tempo Caju? 

Caju: nós vamos fazer, 23 de junho de 2011, quatro anos. Nós somos o primeiro 

programa de rádio do Brasil a falar de MMA. É legal porque quando a Atlântida teve a ideia, 

a gente se reuniu e criou, logo depois vieram vários programas, principalmente no Rio e São 

Paulo, inclusive em Porto Alegre. As pessoas adoravam dizer que eram o primeiro e as 

pessoas nos defendiam lá no Rio e em São Paulo dizendo, não, vocês não são os primeiros, já 
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tem uma rádio no Sul que tá fazendo. É muito legal porque a gente faz o que a gente gosta. 

Pra gente falar aqui de luta é que nem os caras vendo futebol, a gente gosta e acompanha há 

muitos anos.  

Rafinha: tá tendo um retorno bem legal ali na rádio. 

 

Como surgiu o nome do programa? 

 

Rafinha: o nome, o Caju pode falar melhor, mas o Caju já tem um blog há muito 

tempo chamado No Mundo das Lutas. A gente quis unir tudo, a gente tem que associar a 

alguma coisa que já tem a ver com o universo. Tu já tem o blog, se ele não se importa de 

colocar e a gente só acrescentou No Mundo das Lutas  na Atlântida. Foi em função disso que 

remete ao que realmente é. 

Caju: a gente fala não só do UFC. Querendo ou não, o UFC é o carro chefe das lutas, 

e a gente adoraria falar de eventos que acontecem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só 

que isso a gente teria que ter um programa de muito mais tempo. Querendo ou não, várias 

pessoas entendendo, principalmente os caras que fazem os eventos, a gente falando no UFC 

acaba ajudando todo mundo. Vários eventos que surgiram desde então, foi graças à força que 

a Atlântida deu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina apostando no esporte. Isso faz o que a 

gente sempre acreditou que é fazer o bem e ajudar a criançada, principalmente, a sair do mau 

caminho, é um excelente caminho para sair do mau caminho, vamos dizer assim.  

 

Vocês lutam o quê? 

 

Rafinha: eu já fiz alguns treinos de boxe e mais um treino especifico. O Caju sempre 

fez jiu-jitsu.  

Caju: eu faço jiu-jitsu há 22 anos e faço boxe há uns 12 anos.  

Rafinha: eu sou mais um admirador que praticante.  

Caju: Rafinha é modesto. 

 

Qual a formação de vocês? 

 

Rafinha: eu quase me formei em jornalismo, não cheguei a concluir.  

Caju: eu sou advogado, jornalista e, que nem o Rafinha, estamos aqui humildemente 

tentando melhorar cada vez mais.  
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Como o roteiro é feito? 

 

Rafinha: a gente busca mais o que repercutiu mais durante a semana pra não ficar 

muito distante como o programa é semanal. Nós entramos todo sábado, principalmente, 

quando tem uma edição do UFC, que acaba focando naquilo que vai acontecer sábado e, 

como eu disse, o que vai aconteceu na semana porque, muitas vezes muda muito, às vezes tem 

uma luta marcada há um bom tempo, o atleta se machuca e a gente tem que ter o cuidado pra 

não dar uma informação já ultrapassada. A gente se baseia mesmo nos últimos dias, quinta e 

sexta-feira, para produzir o programa de sábado.  

 

Qual é o critério para as músicas escolhidas? 

 

Caju: a música é totalmente com o Rafinha, é o melhor som de todos. É o som que a 

gente gosta.  

Rafinha: eu entendo que a galera do esporte de alto rendimento, eu associo a um 

rock’n roll e um hip hop. A gente faz um bloco de rock ou um bloco de hip hop que é pra dar 

uma instigada mesmo. É como se estivesse em um treino, isso acaba sendo mais 

motivacional.  

Caju: sem querer dizer nada, mas dão mais audiência que o programa. 

Rafinha: é informação com música e a parceria minha e do Caju que vem dando 

certo. 

 

Qual é o diferencial da apresentação? 

 

Rafinha: eu acho que a gente é “tri” natural assim, é o que a gente é. A gente não 

tenta passar como se eu fosse um “baita” conhecedor de luta, pelo contrário, eu faço mais às 

vezes de um cara que vai intermediar a informação junto com o Caju. Ele é o cara que tem a 

informação mesmo da luta e viaja muito pra isso. Eu tenho esse programa na rádio, faço a 

locução do ar aqui na Atlântida, tenho mais outro programa e eu faço parte da programação 

musical. Eu acho que, por a gente ser pessoas admiradoras do esporte, não tentamos usar 

disso para se sobressair de alguma forma. A gente só tenta levar a informação, junto com 

música e com o jeito espontâneo que a gente entende que é legal ter a linguagem das pessoas 

que estão nos ouvindo. 
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Caju: a gente também dá opinião que, muitas vezes, é difícil. É difícil alguém que dê 

opinião sobre MMA, eu acho que fulano vai ganhar. Normalmente, as pessoas dão opinião e 

tem medo de errar depois. A gente costuma cobrir os eventos no mundo inteiro, então, a gente 

tem livre circulação por todos os atletas e equipes. Damos uma opinião imparcial, sem puxar 

para o lado que o Brasil vai ganhar, amamos o Brasil. A gente dá a opinião que a gente acha 

que vai dar mesmo. A gente pode errar, a gente pode acertar, mas a gente dá opinião até com 

noticias de bastidores. Depois, o ouvinte descobre. 

 

Como é realizada a cobertura dos eventos ao vivo? 

 

Rafinha: normalmente, o Caju, que tem mais disponibilidade, ele faz o 

credenciamento dele, viaja e, quando eu não posso, eu fico no estúdio aqui e ele faz o 

programa ao vivo por uma linha de telefone. Eu fico ali monitorando pela internet, vendo o 

que tá acontecendo, e o Caju vai entrando e dando os blocos de informação do que está 

acontecendo em tempo real. A gente acaba trazendo notícia “fresquinha” e, unindo isso com a 

parte musical, da maneira que a gente entende que o programa funciona. 

 

Como é feita a cobertura de um espetáculo imagético no rádio? 

 

Rafinha: isso aí é o que a gente tenta reproduzir quando a gente troca uma ideia no ar 

ali. Como a gente tá na rádio, e o UFC vive da imagem, a gente acaba focando muito mais no 

UFC, que é o carro chefe das lutas para qualquer pessoa, mesmo que não pratique o esporte 

vai saber quem é o Anderson Silva, Cain Velasquez, Wanderlei Silva. O Werdum, que é um 

gaúcho que tem o cinturão interino dos pesos-pesados. A gente acaba, não que a gente não dê 

valor aos outros, acabamos por focar na informação em atletas que tem esse nome mais 

pesado para que tu possa prender a tua audiência. Jamais deixando de citar qualquer outro tipo 

de atleta, card preliminar ou as lutas que não são a principal. A gente fala de todo o mundo, 

mas a gente acaba, por ser rádio, por tentar levar a imagem pra dentro do rádio, a gente acaba 

falando no que tem uma divulgação maior.  

 

O tempo de programa é suficiente? 

 

Caju: acho que é legal uma hora que a gente começou pensando em aumentar, mas 

isso faz com o sucesso do programa. Uma hora dá vontade de escutar no sábado que vem. 
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Não é bom esgotar um assunto, porque daqui a pouco a gente esgota um assunto, depois vai 

falar de novo. Tem muita notícia e a forma do programa: falando, tocando um som, falando. É 

uma forma boa, porque agrada a gregos e troianos. 

Rafinha: muitas vezes, tem vezes que não tem nada assim de tão novo e, em uma 

hora, tu consegue o que teve na semana, repercutir aquilo e botar com a parte musical. Acaba 

sendo bom para todos os lados. Tem bastante informação, a gente consegue concentrar em 

uma hora, se não tem muito, a gente consegue trabalhar nessa uma hora aí. 

 

Transcrição Programas 

 

Edição Trocação Pura - 04 de abril de 2015 

 

Tempo: 18:56 

 

Vinheta - Bruce Buffer - "And Now. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching 

around the world. It's time".  

Som batidas 

Voz - "Sérgio Boaz" 

- Trilha da fundo 

 

Boaz -  É comigo mesmo! E você vai ficar ligado no Trocação Pura desse sábado com os 

seguintes destaques: 

• Uma entrevista com o campeão dos leves, Rafael dos Anjos, que conta como superou 

Anthony Pettis e roubou o cinturão do "Showtime". 

• Dublin, a última encarada com atitude antidesportiva de Conor Mcgregor. 

• Técnico de José Aldo sobre as provocações do irlandês. No dia da luta "a porrada vai 

comer". 

• E hoje é dia de UFC Fight Night. 

 

- Sobe música 

 

- Desce música 

 

Vinheta -"Aqui é o Rodrigo Minotauro. Trocação Pura com Sérgio Boaz". 
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Música 

Voz - Trocação Pura 

 

Boaz -  Pois é galera, Dublin foi a última encarada entre José Aldo, campeão dos penas, e o 

falastrão irlandês, Conor Mcgregor. Os dois vão se enfrentar no dia 11 de julho no UFC 189 

em Las Vegas. E nesta última encarada, não foi nada legal a atitude do Conor Mcgregor que 

diante de seu público tirou o cinturão de José Aldo. Protagonizando uma cena que foi 

criticada por muitas pessoas que militam no meio da luta. Já André Pederneiras, técnico de 

José Aldo, avisou "no dia da luta a porrada vai comer". Lembrando que foram doze dias de 

uma turnê internacional que teve início no Rio de Janeiro e foi finalizada nesta última terça-

feira em Dublin, na Irlanda. 

 

Vinheta - Som sineta boxe 

- Sobe som 

- Desce som 

 

Boaz -  E hoje é sábado de UFC Fight Night. Vamos conferir o card com Nicolas Andrade 

aqui no Trocação Pura. 

 

Nicolas Andrade - Sérgio Boaz, o UFC Fight Night no Patriot Center em Fairfax, Virgínia. 

Um card muito forte. Um card de lutadores que estão procurando seu espaço no UFC e alguns 

nomes já consagrados na companhia. 

 Iniciamos o card preliminar com um duelo de norte-americanos pelo peso-médio Ron 

Stallings contra Justin Jones. Em seguida, um duelo de pesos-pesados Shamil Abdurahimov 

da Rússia contra Timothy Johnson dos Estados Unidos. Depois a luta do experiente, Gray 

Maynard contra o Alexander Yakovlev da Rússia, galera dos pesos leves. Depois a primeira 

luta dos pesos-galo feminino da noite, Liz Carmouche contra Lauren Murphy. 

 Card principal. Abrimos (gaguejo) as lutas principais do UFC Fight Night de Virgínia 

com Dustin Poirier contra Carlos Diego Ferreira. O Carlos Diego vai ser o único brasileiro 

nesse card e tem boas chances de vitória. Ele tem onze vitórias na carreira, apenas em derrota, 

e é justamente em sua luta contra Beneil Dariush. Ele vai encarar o Dustin Poirier que é um 

lutador muito conhecido do UFC. Muito respeitado da divisão dos leves que tem 26 anos. 

(Eee) O problema é que sua última derrota foi contra o Conor Mcgregor, o falastrão do UFC. 

O cara vai enfrentar o José Aldo na próxima disputa de cinturão dos leves. O Dustin Poirier 



76 

 

tenta se recuperar dessa derrota, desse nocaute para o Conor Mcgregor contra o Carlos Diego 

Ferreira na primeira luta do card principal. 

 Em seguida, uma luta de um dos lutadores com mais lutas no UFC, o Clay Guida. São 

33 anos, 31 vitórias e 15 derrotas na companhia. Ele vem de derrota, é um lutador que era 

muito irregular ultimamente. Ele vai encarar pelos pesos-pena o Robbie Peralta. Lutador 

muito bom. Lutador que o UFC aposta muito. Ele vem de derrota pro Tiago Tavares. Ele tem 

29 anos. É um duelo de dois lutadores que precisam mostrar mais no UFC. São lutadores 

bons. São lutadores reconhecidos entre os penas, mas que precisam vencer, se não, vão acabar 

saindo do UFC nessa política de deixar lutadores com cards mais regulares.  

 Seguimos para a campeã do The Ultimate Fighter. É, o primeiro The Ultimate Fighter 

feminino do UFC, a Juliana Pena. Ela que é aprendiz da Miesha Tate. Foi campeã do 

programa em que a Miesha era sua treinadora contra o time da Ronda Rousey. Ela encara uma 

russa, Milana Dudieva. A luta promete ser muito movimentada porque a Juliana Pena tem 

um jiu-jitsu muito bom, só que é justamente essa a especialidade da Milana Dudieva. A 

Juliana Pena que é décima terceira colocada no ranking dos pesos-galo feminino. Ela teve 

algumas lesões, não pode ainda fazer um combate desde que venceu o TUF. Então ela vai 

fazer a sua segunda luta no UFC e justamente com uma lutadora que tem um bom retrospecto. 

Tem onde vitórias e três derrotas. A russa Dudieva aos 25 anos tenta sua chance na maior 

companhia de MMA do mundo. 

 Em seguida, uma luta entre o Michael Chiesa contra o Mitch Clarke. A terceira luta 

mais importante da noite coloca frente a frente um americano contra um canadense. O 

americano Michael Chiesa venceu o The Ultimate Fighter em 2012. Ele já tem 27 anos, mas 

vem de derrota para o Joe Lauzon. E Mitch Clarke, o canadense. Tem 29 anos, onze vitórias, 

duas derrotas no UFC e vem de duas vitórias, vem mais embalado que o Chiesa. Por isso o 

Mitch Clarke é visto como um dos favoritos desse card, mas Michael Chiesa quer muito 

recuperar da sua derrota para o Joe Lauzon e precisa também dessa vitória na divisão dos 

leves.  

 Seguimos para Jorge Masvidal e Al Iaquinta, dois lutadores muito conhecidos na 

divisão dos leves e que também buscam melhores colocações. O Jorge Masvidal é décimo 

quarto no ranking e o Al Iaquinta o décimo quinto. O Al Iaquinta quer justamente, quem 

perdeu para o Michael Chiesa no TUF de 2012. Ele vem de três vitórias, a primeira delas, a 

dessa série contra o Rodrigo Damm e depois ganhou do Ross Pearson e do Joe Lauzon. Ele 

quer vencer o Jorge Masvidal que tem 30 anos, vem de três vitórias e tem uma curiosidade, 
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ele costuma levar as lutas para a decisão dos juízes. Dificilmente uma luta do Jorge Masvidal 

termina antes do final do terceiro round.  Luta pelo peso-leve. 

 Chegamos ao grande duelo da noite, Chad Mendes, um dos queridinhos do UFC. O 

lutador que todo o universo do MMA admira. Lutador que na carreira inteira só perdeu para o 

José Aldo, duas vezes. Vinha de uma série de cinco vitórias até enfrentar o Aldo pelo cinturão, 

perdeu mais uma vez. Foi a segunda derrota do Chad Mendes para o Aldo e são exatamente 

essas duas derrotas para o brasileiro que ele tem na carreira, o resto foram só vitórias. Ele 

enfrenta um outro lutador também dos pesos-pena que também perdeu para o José Aldo 

recentemente. O Ricardo Lamas, um bom lutador, o quarto colocado no ranking dos pesos-

pena. Vem de duas vitórias justamente após perder a luta pelo cinturão contra o José Aldo. 

 Então é isso aí, Sérgio Boaz é com você.  

 

Vinheta: “Fala galera, aqui é o Rafael dos Anjos, fiquem ligado no programa Trocação Pura, 

com Sérgio Boaz. Forte abraço galera.” 

Bruce Buffer: “Rafael dos Anjos” 

- Sobe som 

- Desce som 

 

Boaz -  E chegou o momento da grande atração aqui no Trocação Pura, Rafael dos Anjos, o 

campeão dos leves. Ele nos conta como superou Anthony Pettis, o "Showtime" e trouxe o 

cinturão inédito para o Brasil. Vamos até Los Angeles, onde reside Rafael dos Anjos para esta 

entrevista. Primeiro cumprimentando o grande campeão pela conquista. Tudo bem? Boa tarde 

Rafael.  

 

Rafael dos Anjos – Tudo bem, tudo bem, Sérgio. Tudo tranquilo. (Éé) A luta foi, correu do 

jeito que a gente imaginava. Era. O plano era, a estratégia era botar pressão nele em todos os 

rounds. Meter a mão dura nele, bater duro, tentar intimidar ele naquele começo de luta. Eu 

acho que todo mundo que luta contra o Pettis vai respeitando muito, vai vendo que ele toma o 

octágono e aí que começa a crescer. Então, a nossa estratégia junto com o mestre Gordo e 

mestre Rafael Cordeiro, era bota pressão nele bater pesado ali e dominar sempre o octágono.  

 

Boaz – É e foi como você tinha nos dito na entrevista, né, que antecedera a luta. Uma pressão, 

mas consciente e com muita inteligência pra não ser surpreendido. 
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Rafael dos Anjos – Justamente, era, sabendo que era uma luta de 25 minutos. A intenção era 

bota pressão, (gaguejo) mas na consciência. Não ir muito forte também pra não cansar e não 

conseguir fazer o resto da luta. Então, eu acho que graças a Deus eu consegui bota a estratégia 

certa, o condicionamento físico tava em dia e a mão começou a entrar, os chutes também 

tavam bons. (gaguejo) Aí, mais para o final do round eu comecei a fazer um, colocar as 

quedas em jogo. Eu acho que fizeram toda a diferença.  

 

Boaz – Rafa, você teve que administrar também uma lesão no joelho e teve que ser “casca 

grossa” pra não perder a oportunidade. Como é que foi aí, (gaguejo) que foi isso? Que foi 

essa lesão? Você chegou a sentir o joelho no decorrer da luta? 

 

Rafael dos Anjos – Olha cara, eu (gaguejo). A lesão foi, eu machuquei, três semanas antes da 

luta, um pouco mais de três semanas e cara eu to inclusive parado agora. Tenho que ficar 45 

dias. Nesses primeiros 45 dias, eu tenho que tomar bastante cuidado, mas o médico me deu 

três meses pra ficar sem treinar. Então, é uma lesão do (gaguejo) colateral/lateral, é, 50% dos 

ligamentos rompidos. Mais um pouquinho eu ia precisar de cirurgia, graças a Deus não vou 

precisar, mas foi bem complicado. Eu quase desisti da luta e nas primeiras semanas, assim eu 

treinava mesmo. (gaguejo) Eu não dei nenhum treino de wrestling, fiz na verdade dois ou três 

treinos de chão que me incomodava muito. Não fiz muito treino de chute, só boxe mesmo e 

(gaguejo) sem fazer sparring nem nada. Mas graças a Deus ali na hora da luta não senti 

nenhuma dor, entendeu, foi tranquilo.  

 

Boaz – Bom, aí entra o espírito guerreiro, o espírito de samurai pra não perder a grande 

oportunidade da carreira. Lutas importantíssimas, só pegou tempo ruim, Rafael dos Anjos,e aí 

não quis perder a oportunidade de disputar esse cinturão.  

 

Rafael dos Anjos – É verdade, é uma categoria muito difícil e se eu perdesse essa 

oportunidade a gente não sabe se teria outra né. Então, eu vim lutando contra os melhores, 

ganhei dos melhores e consegui essa oportunidade tão sonhada pelo título. Então, se eu de 

repente saísse da luta, (gaguejo) de repente a gente não sabe, poderia acontecer de (gaguejo) 

poder ter outra chance ou também não. A gente nunca sabe. Numa categoria difícil dessas é 

difícil falar. 
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Boaz – Sem dúvida. Rafael, como foi a chegada ao Brasil, na tua cidade Niterói, Rio de 

Janeiro, com toda a galera que tava lá no Maracanãzinho e você com esse cinturão. Que que 

você sentiu? A emoção, conta aí pra gente. 

 

Rafael dos Anjos – Cara foi uma coisa assim, difícil até, até na hora foi, eu não esperava, 

cara. Foi como você chegar num estádio de futebol e todo mundo gritando teu nome, foi igual 

Copa do Mundo, cara. Foi muito maneiro. É, to muito feliz em poder, na verdade eu escrevi, 

né, meu nome na história da arte marcial brasileira porque poder trazer esse título inédito,. 

Então, ainda mais nesse momento que a gente ta vivendo, é poucos cinturões no país. Então 

eu acho que esse cinturão veio na hora certa e tive uma recepção super calorosa da galera lá 

no Rio. Cara, muito feliz mesmo com o reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo a 

anos.  

 

Boaz – E a tua família foi contigo para o octógono depois da luta Rafael. 

 

Rafael dos Anjos – É, cara, na verdade foi uma promessa pra eles. Eles sempre me pedem 

pra ir pra luta, mas eu nunca levei. Eu acho (gaguejo) que não é um ambiente legal pra 

crianças. Os preparativos da luta, a luta em si é tranquila eles gostam, mas poderia me 

desfocar um pouco, entendeu. Mas assim que eu mudei pra cá eu disse pra eles, um dia se eu 

lutar pelo cinturão, eu levo vocês. Tava num clima muito bom, não tava pressionado nenhum 

pouco pra essa luta. Eu tava vendo essa luta como uma benção de Deus por tudo que eu já 

passei, de onde eu vime ter uma oportunidade de lutar pelo cinturão. (gaguejo) Eu já era um 

vitorioso só em ter a oportunidade. Então, levei ele, levei as crianças e graças a Deus, ganhei 

o cinturão e pude compartilhar esse momento maravilhoso com meus filhos.  

 

Boaz – Você acha que eles vão por esse caminho da luta, Rafa? 

 

Rafael dos Anjos – Olha, eu espero poder dar mais oportunidades pra eles e que eles 

escolham uma coisa, se eles quiserem eu vou apoiar. Mas quero pra eles uma vida mais 

tranquila, uma vida mais fácil. 

 

Boaz – Pela intensidade do esporte não tem como sair com uma lesão, às vezes, mesmo 

vencendo né Rafael. 
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Rafael dos Anjos – É, justamente, a gente dá o máximo de oportunidades. Tenta dá educação, 

as melhores escolas. Tudo. Pra eles estudarem e ganhar a vida de uma forma mais, vamos 

dizer, assim, tranquila, mais fácil, né. Eu amo o que eu faço, (gaguejo) mas não é fácil não, é 

difícil.  

 

Boaz – Rafael dos Anjos, agora com o cinturão recupera para os nossos ouvintes como tudo 

começou pra você. 

 

Rafael dos Anjos – Olha, eu comecei no jiu-jitsu. A primeira vez na academia, eu devia ter 

uns, sei lá, uns oito ou nove anos. Aí eu fui treinando lá em Niterói mesmo, mas eu comecei a 

fazer o MMA onze anos atrás. Eu tava, eu tava. Campeonato de jiu-jitsu normalmente você 

paga pra poder lutar. Então no MMA, a gente ganhava um dinheirinho, sei lá 200, 300, às 

vezes, até 500 reais. Então eu comecei a lutar MMA pra poder ter uma remuneração, 

(gaguejo) mas aí a vida foi me levando, fui me profissionalizando. As coisas foram 

acontecendo, né. Graças a Deus, eu cheguei onde cheguei.  

 

Boaz – Muito bem. Bom, bom Rafael dos Anjos então agora, né. Recuperar bem da lesão, as 

coisas que ficaram pendentes. Cuidar um pouco da família e esperar pelo novo confronto. Não 

deve ser revanche né, deve ser uma outra luta. Pode ser o cowboy, tem o russo aí pela frente, é 

por aí? 

 

Rafael dos Anjos – É, eu acho que a revanche a gente não sabe ainda. Nada foi falado, nada 

foi falado de luta ainda. Mas vai ter o Cerrone e o russo, provavelmente vai ser quem ganhar 

dessa aí. Mas o meu foco agora é totalmente me cuidar, eu não quero começar a treinar para 

outra luta com lesão antiga. Eu quero ta 100%. 

 

Boaz – Então ta legal. Rafael dos Anjos muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio 

Gaúcha no Trocação Pura, você que é orgulho do esporte brasileiro. Cinturão inédito. Olha 

inédito. Isso que tem que ficar vem claro. O cinturão os leves. Mais um para o Brasil, mas 

este é inédito e por isso nos orgulha muito. Aquele abraço Rafa. 

 

Rafael dos Anjos – Valeu Sérgio, forte abraço aí. Tudo de bom. 

 

- Sobe música 
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Boaz – Grande abraço para o Jean Faillace, webdesigner das feras do UFC. Valeu mesmo, 

Jean Faillace, sempre aqui conosco na parceira com o Trocação Pura.  

 

Voz - Osss 

 

Boaz – O Trocação Pura desse sábado teve o seguinte time trabalhando, na central técnica, 

Paulo Fernando Rodrigues. Na mesa de áudio, Diego Santos. Montagens e edição, Luiz 

Campos. Vem aí o Paredão do Guerrinha.  

 

Sobe Música 

Voz – Trocação Pura. 

 

Edição Trocação Pura - 09 de maio de 2015 

 

Tempo: 18:57 

 

Vinheta: 

Voz – “Trocação Pura” 

Música 

Voz – “Presença nos grandes eventos, entrevistas e informações”. 

Bruce Buffer - "And now. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the 

world. It's time".  

Som batidas 

Voz - "Sérgio Boaz" 

- Trilha de fundo 

 

Boaz -  É comigo mesmo! Quatorze horas e quatro minutos. Temperatura de 24 graus. Está no 

ar o Trocação Pura aqui pela Gaúcha. 

 

- Música 

 

Boaz -  Você vai conferir hoje no programa: 

• O boxe ainda em destaque. A repercussão da luta de Floyd Mayweather e Manny 

Pacquiao. 
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• Esquiva Falcão vence a nona luta profissional. 

• Hoje tem UFC na Austrália. Luta principal, duelo de pesos-pesados. 

 

- Sobe música 

- Desce música 

 

Boaz – E na semana passada, uma luta que mexeu com o mundo do boxe, a luta do século. 

Entre o norte-americano, invicto Floyd Mayweather diante do filipino Manny Pacquiao. 

Floyd Mayweather manteve sua invencibilidade na carreira. Agora são 48 triunfos na carreira 

do lutador norte-americano. O filipino Manny Pacquiao deu muito trabalho. A decisão foi 

unanime na vitoria para o norte-americano. Muita gente contestou o resultado. Agora, aqui no 

Trocação Pura, vamos ouvir o especialista pra gente recuperar a luta da semana passada e 

também fazer algumas projeções do boxe. Daniel Fucs, árbitro, comentarista do SporTV, 

diretor de boxe profissional é o nosso convidado aqui no Trocação Pura. Muito boa tarde, 

professor Daniel Fucs. 

 

Daniel – Obrigado, Sérgio. Boa tarde, amigos da Rádio Gaúcha. O combate em si é uma luta 

equilibrada. Em todas as vezes que a luta é equilibrada, surgem polêmicas. Podem surgir 

polêmicas. E eu vi inclusive, alguns jornalistas que até mudaram de opinião, vendo, assistindo 

uma segunda vez. Mas é isso que se espera de uma luta equilibrada, né. Que realmente se 

chegue no final do combate sem que se saiba o que os juízes estão apontando. Não vejo, 

assim, erros. Não, não, foi isso ou foi aquilo. Quer dizer, gente que tá contrária e umas 

bobagens, se fala de roubo e esse tipo de coisa. Porque nas lutas muito equilibradas, muitas 

vezes até o ângulo de quem tá assistindo em volta do ring dos juízes tem uma impressão 

diferente. Agora, uma coisa é clara, o combate, normalmente, a maior parte das pessoas 

espera, esperariam um combate mais emocionante do que foi. O combate foi muito técnico, 

muito estratégico, principalmente por parte do Mayweather, isso acabou por desapontar um 

pouco as pessoas. 

 

Boaz – Pois é. Professor Daniel Fucs, até para ficar bem claro para o nosso público. Quais 

são os critérios adotados pelos árbitros? 

 

Daniel – Bom, uma luta profissional ela é marcada de forma bastante diferente, por exemplo, 

do boxe olímpico. Se bem que o antigo boxe olímpico agora assimilou uma série de regras 
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dos profissionais e nós vamos ver isso nos próximos jogos olímpicos do Rio de Janeiro que 

aconteceram em 2016. Mas os critérios básicos são os seguintes: é, cerca de 70% do peso que 

um juiz dá na sua pontuação é dos golpes que efetivamente atinjam o adversário da forma 

correta, com a parte frontal da luva, girando o ombro, girando o tronco, né, o quadril. Quer 

dizer, feito dessa forma o peso desse tipo de golpe, nesse procedimento, é responsável por 

70%. Se os golpes que atingiram, cada um que atingiu o adversário, forem equivalentes, se vai 

para dois critérios que até são subjetivos. Mas eles são critérios que precisam ser utilizados 

como forma de desempatar o round. O primeiro é o critério da agressividade, aquele pugilista 

que teve mais iniciativa, o pugilista que foi mais para frente, é responsável por 20% da 

pontuação. E os 10% restantes são, é de responsabilidade por aquele (gaguejo). É de 

responsabilidade de peso daquele atleta que dominou o centro do ringue, que teve um domínio 

maior do ringue propriamente dito. É claro que a gente vê por aí só se, com esses pesos de 70, 

20 e 10. Só se apela para os critérios subjetivos, se ficou difícil definir qual foi o boxeador 

que atingiu mais o outro. Acontece que vários dos rounds dessa luta, Pacquiao contra 

Mayweather foram muito equilibrados. Então se precisou, claro que eu to falando da minha, a 

minha, a minha opinião vendo pelo monitor, não estava lá presente. Mas eu, por exemplo, 

precisei optar pelos critérios que são subjetivos. Eu acredito que muita gente fez isso também 

porque nós tivemos pelo menos uns quatro ou cinco rounds muito equilibrados, mas os 

critérios são esses que eu mencionei agora.  

 

Boaz – Manny Pacquiao não jogou muitos golpes fora?  

 

Daniel – Ele é muito, (ããã, ééé) na verdade o Mayweather defendeu muito os golpes do 

Manny Pacquiao. Essa é que é a verdade. Apesar de ele ter a iniciativa na maior parte dos 

rounds, muitos dos golpes foram defendidos pelo Manny Pacquiao. Você tem razão, mas não 

é a defesa que conta ponto. Você defender os golpes do adversário, isso evita que ele marque 

ponto, mas não te dá pontos por ter defendido. Porque se tem muito a impressão, como era 

antigamente, as marcações antigas de 20, 30 ou 40 anos atrás. Nem 20, mas 30, 40 anos atrás, 

é, se falava em ataque, defesa, eficiência e técnica. Quer dizer, têm que ser pontuado por esses 

critérios, agora as coisas mudaram. O regulamento não é exatamente dessa forma. O que vale 

realmente são golpes que realmente atinjam o adversário. A onde eu vejo que o Pacquiao 

atingiu, conseguiu. Não atingir, mas conseguiu pontuar no round, conseguiu ter uma 

vantagem em cima do round, é justamente nesse critério da agressividade, de tentar ir para 

frente. Agora deixa eu te falar mais uma coisa que acho que as pessoas não sabem. Eu cheguei 
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a ler alguém num comentário dizendo, “a os juízes deram, um dos juízes de uma pontuação 

muito elástica que é pra ficar bem claro de quem ele achava que era o vencedor” que era o 

Mayweather. Isso não existe no boxe porque os rounds são pontuados individualmente um a 

um.  

Boaz – São recolhidas as papeletas. 

Daniel- São recolhidas. Exatamente. São recolhidas uma a uma. Então não tem isso de chegar 

no final, aí eu dar agora uma pontuação elástica. Isso não existe. Não é como você julga 

(gaguejo) uma escola de samba onde os juízes tem os papeis juntos ali. Isso não acontece no 

boxe, tá. Você marcou aquilo, ele é entregue ao árbitro, o árbitro pega cada ficha de marcação 

de cada juiz individual e entrega na mesa. Então não há como alterar o que já foi feito.  

 

Boaz – Professor Daniel Fucs, quais são as principais virtudes do Floyd Mayweather? 

 

Daniel – Eu acho que a maior virtude do Mayweather. Na verdade ele tem duas virtudes que 

pra mim são excepcionais. Primeira é a defesa que ele tem que é fantástica. Ele tem uma 

defesa, eu acho que poucos boxeadores em todos os tempos tiveram uma defesa tão 

espetacular como a dele. Ele realmente tem uma defesa fantástica e eu tenho escrito sobre 

isso, até antes dessa luta, comentando esse fator que ele tem aí que é um diferencial. Mas ele 

tem outra coisa que pouca gente percebe, é a velocidade que ele tem não é só para atacar, mas 

como pra defender. A maneira como ele move a cabeça, a maneira como ele dá um passo para 

trás, como ele movimenta o tronco pra evitar o adversário. As pessoas não percebem como si, 

(gaguejo) como que o adversário erra os golpes tem impressão que o adversário errou o golpe 

ou que ele socou o ar, não é isso, claro que ele socou o ar, as socou em função da velocidade 

dos reflexos excepcionais que o Mayweather tem. Eu acho que, eu tenho certeza que isso é 

uma virtude que ele tem, essa velocidade combinada com a defesa fantástica que ele tem que 

dão a ele uma vantagem muito grande nos combates. Volto a dizer, a luta contra o Pacquiao 

foi muito equilibrada e é uma pena que não tenha sido tão emocionante porque é um combate 

aí, que vai ser falado durante muito tempo. 

 

Boaz – Agora foi muito bom para o boxe que tenha ocorrido essa luta, né, professor. A gente 

que acompanha o esporte há muitos anos e eu tenho tido a oportunidade em função do MMA 

de ir a Las Vegas, mas sei que o boxe lota qualquer arena. Tem boxe, tem arena lotada, né.  
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Daniel – É, (gaguejo) eu tenho feito aí nesses últimos quatro, cinco anos, sei lá, centenas de 

eventos de boxe que nós temos transmitido. A maior parte deles com as arenas completamente 

lotadas. O boxe é o esporte que mais vende Pay Per View, eu não tô falando de Pacquiao e 

Mayweather essa luta não. To botando essa luta. Meu comentário é anterior a essa luta. É o 

esporte que paga as melhores bolsas dos boxeadores, em função de vender muito Pay Per 

View, em função de ter muito patrocínio e não é só Pacquiao e Mayweather, não. Se você 

considerar quantidade de boxeadores que recebem mais de dois milhões de dólares por luta, 

não consegue contar isso em duas mãos. E se considerar um milhão de dólares então, vai ter 

muita gente que vai ficar de fora pelo esquecimento. Então o boxe realmente paga muito. O 

boxe vende muito Pay Per View. O boxe é um esporte onde são transmitidos por TV ao vivo 

por semana, com pequenas variações, mas de 6 a 12 ou 13 eventos por semana ao vivo no 

mundo. Onde qualquer um, qualquer um não, qualquer emissora pode até comprar os direitos 

para o seu país. É o único esporte de luta em que isso acontece. 

 

Boaz-  É uma loucura mesmo. 

 

Daniel - É. Esses os que são os que são transmitidos por TV. Existe um estudo (gaguejo) 

onde há uma estimativa que cerca de duas mil lutas de boxe são feitas por dia no mundo. Por 

dia. Claro que durante a semana esse número cai, basicamente são os campeonatos e tal, se 

eleva muito durante os finais de semana. Esse negócio que o boxe tá por baixo, isso aconteceu 

muito no Brasil, até entendo que isso tenha acontecido e isso aconteceu mesmo porque não 

temos campeões. Nós temos outros esportes, você citou o MMA aí, que ao mesmo tempo 

tivemos aí, sei lá, quatro ou cinco campeões. Isso faz com que as pessoas (gaguejo) se 

aproximem mais desse esporte. Mas no resto do mundo isso não aconteceu. Eu vejo muita 

gente por falta de conhecimento, em parte a imprensa, nós trabalhamos com isso, quer dizer, a 

imprensa é um pouco culpada com relação a isso por não divulgar. O fato de não ter mais 

Mike Tyson, não tem mais Evander Holyfield, mas não significa que o boxe acabou. E 

Pacquiao e Mayweather são dois exemplos que tão no topo, mas existe uma série de outros. 

Você pega o Klitschko, por exemplo, pugilista que ganha 25 milhões de dólares por luta, se eu 

pego o Miguel Cotto, boxeador que ganha 15 milhões de dólares por luta. Tô citando alguns 

que tão vindo na minha cabeça.  

 

Boaz - E o Maidana aqui, o argentino. 
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Daniel - O Maidana, ele não é um boxeador tão rico, mas é um pugilista também, nós vimos 

como ele complicou para o Mayweather alguns momentos. Temos o Márquez que nocauteou 

(gaguejo) o Pacquiao. Que são pugilistas da primeiríssima linha, só tô citando uns assim; 

 

Boaz - Eu acho que cinco duelos, se não tô ,enganado com o Pacquiao, três, quatro. 

 

Daniel - Quatro. O Pacquiao ganhou os três primeiros.  

 

Boaz - E depois teve aquele nocaute espetacular. 

 

Daniel - Se sabe que, naquele nocaute, o Pacquiao tava na frente na marcação dos juízes. 

(Boaz - Eu acompanhei vocês, foi impressionante). 

 

Daniel - Ele tava na frente e aí, (gaguejo) o Márquez soube tirar, num determinado momento, 

uma brecha na defesa do Pacquiao e teve aquele nocaute fantástico. Que foi um dos maiores 

nocautes dos últimos tempos.  

 

Boaz – Professor Daniel Fucs, pra finalizar, o Bob Arum planeja uma revanche, ele é o 

empresário, o promotor do Pacquiao para o mês de abril porque o Pacquiao passará até por 

uma cirurgia. Mayweather tem ainda uma luta pelo canal showtime. O senhor acredita em 

uma revanche? 

 

Daniel – Olha, o Mayweather deu uma declaração ontem que ele não gostou que o Pacquiao 

ter revelado esse problema no ombro e ter. Não sei se o público todo está sabendo disso, mas 

o Pacquiao no dia da luta revelou após a luta que tinha um problema sério no ombro no 

manguito rotador. Esse manguito rotador é uma série de músculos que são interligados por 

tendões e tava rasgado. Ele lutou assim mesmo. Se torna um problema muito sério porque ele 

escondeu isso da Comissão de Las Vegas e depois Pacquiao comentou que tava com esse 

problema e por isso a mão direita dele não funcionou tão bem, apesar dele ser um pugilista 

canhoto. Se submeteu a uma cirurgia anteontem, já tá bem, tá com o braço na tipoia e tal, mas 

não vai poder lutar mais nesse ano. Então, existe uma possibilidade de uma revanche porque o 

boxe não deixa de ser um negócio. Então, eu não acredito que movimentaria tanto dinheiro 

como essa luta movimentou. Mas uma revanche movimentaria muito dinheiro. Acontece que 

o Mayweather fez uma declaração ontem, deu uma declaração ontem dizendo que foi um ato 
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muito desagradável esse do Pacquiao dito, como se ele tivesse perdido a luta por causa desse 

problema nos músculos. Apesar disso estar comprovado, apesar do Pacquiao já ter se 

submetido a uma cirurgia em Los Angeles, mas o Mayweather disse que não vai conceder a 

revanche.  

 

Boaz: - Muito bem. 

 

Daniel - Então é isso. Nós só vamos saber se vai sair essa revanche no fim do ano. 

 

Boaz – Professor Daniel Fucs, comentarista também dos canais SporTV. Muito obrigado pela 

gentileza e um forte abraço.  

 

Daniel – Um abraço Sérgio, ouvintes da Rádio Gaúcha. Foi uma satisfação conversar um 

pouquinho sobre boxe com vocês e eu to a disposição pra sempre que você quiser Sérgio.  

 

Boaz – Muito obrigado. 

 

Vinheta: “Aqui é o Erick Silva. Trocação Pura com Sérgio Boaz.” 

- Sobe música 

- Desce música 

 

Boaz – Muito bem, esse é o mestre Daniel Fucs aqui no Trocação Pura. Lembrando que 

Esquiva Falcão venceu a nona luta profissional. Ontem ele derrotou o norte-americano Paul 

Harness, nocaute técnico no terceiro round na luta realizada Newark em New Jersey. 

Organização Mundial de Boxe categoria dos médios, o medalhista de prata em Londres 2012, 

grande Esquiva Falcão com essa importante vitória, nona na carreira.  

 

- Sobe música 

- Desce música 

 

Vinheta: Voz – Trocação Pura  

 

- Sobe música 

- Desce música 
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Boaz – E hoje tem UFC em Adelaide na Austrália. Luta principal da noite na categoria peso-

pesado o Miocic perdeu para o Junior Cigano dos Santos, vai enfrentar o veterano Mark Hunt 

que no ano passado foi derrotado pelo Fabrício “Vai Cavalo” Werdum. E aí o Werdum ficou 

com o cinturão interino dos pesados. Irá colocar em jogo, aliás, teremos a unificação no mês 

de junho, lá mesmo na Cidade do México contra Cain Velásquez.  

 

Vinheta: “Aqui é o Luiz Dórea. Ligado no Trocação Pura com Sérgio Boaz.” 

 

- Sobe música 

- Desce música 

 

Boaz – É isso aí galera, o Trocação Pura vai ficando por aqui. Você pode curtir muito mais no 

nosso facebook da Rádio Gaúcha, Trocação Pura. No site da Rádio Gaúcha, 

www.radiogaucha.com.br, Trocação Pura, todas as informações. O nosso time de hoje teve, 

na produção, Felipe Nabinger. Glademir Menezes na mesa de áudio. Nas gravações, 

Domingos Sávio e, na central técnica, Paulo Fernando Rodrigues. Vem aí o Paredão do 

Guerrinha, com o presidente do Jockey Club e, depois, Show de Bola, com José Alberto 

Andrade e Felipe Nabinger. Valeu pela parceria. Até sábado que vem. 

 

Vinheta: Som Sineta Boxe 

Voz – Trocação Pura. 

Música 

Voz – “Presença nos grandes eventos, entrevistas e informações”. 

 

 

 Edição Atlântida No Mundo das Lutas - dia 01 de março de 2015 

 

Tempo: 1:00:41 

 

Trilha abertura: Som sineta de boxe  

Voz: "Five" 

Fetter: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

Bruce Buffer - It's time 
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Trilha de fundo – Rock 

 

Caju:  Atlântida, a rádio da galera que tá todo mundo ouvindo. O melhor som do FM, 

chegando mais um No Mundo das Lutas. Eu ou o Caju Freitas e nós vamos até as nove da 

noite. Eeee... 

 Claro que o primeiro assunto, aquele assunto que a gente imaginava que seria perfeito 

e realmente foi. O primeiro UFC Porto Alegre foi um verdadeiro sucesso. Foi na semana, no 

domingo passado, numa edição essas que não são numeradas que realmente tão rodando o 

Brasil e foi incrível. 

 Luta principal, o Frank Mir acabou nocauteando o Antônio Pezão no primeiro round. 

O Frank Mir, aí que vinha com uma sequência de quatro derrotas e acabou vencendo e acabou 

quebrando essa sequência ruim de derrotas que ele vinha. Antônio Pezão, por sua vez, acabou 

sofrendo o segundo nocaute na sequência, o segundo nocaute consecutivo no primeiro round. 

Ele que já tinha sido nocauteado pelo Andrei Arlovki (batida) na luta dele anterior. É bom 

destacar esse evento que aconteceu no domingo passado no Gigantinho. Falar primeiro das 

lutas, é claro. 

 A luta do Michael Johnson, como eu já tinha salientado aqui na semana passada, é um 

excelente boxeador. O Michael Johnson usou da velocidade para anular completamente a 

trocação em pé do Edson Barboza que tem os chutes como sendo a grande arma. O Michael 

Johnson acabou vencendo por decisão unânime. Uma luta que valia pelo peso leve. (barulho 

papel) 

 O Sam Alvey também, eu diria, foi a maior surpresa de todas da noite. Ele acabou 

nocauteando o Cezar Mutante no primeiro round pelo peso médio. E aí só uns detalhes: 

inclusive na hora lá, quando eu tava fazendo a cobertura ao vivo lá, eu coloquei inclusive que 

o Sam Alvey. Eu cruzei com ele nos bastidores, um cara nota 10, um cara muito legal e 

mostrou que não é legal só fora do tatame. Ele também sabe o que tá fazendo e acabou 

deixando o Mutante aí. O Mutante que tomou um nocaute feio, vamos dizer assim. Ele, o Sam 

Alvey que acabou nocauteando o Mutante. 

 Destaque também para o Adriano Martins que venceu o Rustam Khabilov. Foi uma 

grande luta. Decisão dividida. Uma luta muito parelha. E aí o Frank Saenz venceu o Iuri 

Marajó por decisão unânime, aí pelo peso-galo. O Santiago Ponzinibbio venceu Sean 

Strickland por decisão unânime pelo peso meio-médio. E esse cara aí, olha, ele foi ovacionado 

pela torcida. Talvez tenha sido o cara mais ovacionado por toda torcida. A torcida vibrou 
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realmente com Santiago Ponzinibbio. Esse evento que de todos os brasileiros, que foram no 

total de 10, somente três venceram. O Adriano Martins venceu, como já falei, o russo Rustam 

Khabilov. E no card preliminar o Douglas Silva acabou vencendo o Cody Gibson e na 

abertura do evento o Ivan Batman venceu o Josh Schockley. Aí foram esses brasileiros que 

venceram. 

 Destaque também para o Mike de La Torre que venceu o Tiago Trator, o primeiro 

roun. Ele acabou vencendo muito bem o Tiago Trator. Aí o Mike de La Torre grande vitória 

sobre o Tiago Trator. E aí também o Patolino que tava muito bem na luta, fazendo uma 

pressão incrível. Acabou sendo surpreendido com um cruzado do Matt Dwyer ainda no 

primeiro round. Essa luta valeu pelo peso meio-médio. 

 Alguns destaques só pra esse evento. Primeiro que esse evento, esse UFC de Porto 

Alegre que aconteceu, que era batizado de UFC Fight Night 61, uma coisa muito legal que 

(gaguejo) toda a mídia especializada. Tava lotado de jornalistas, principalmente dos Estados 

Unidos também da Europa, mas aí os sites que a gente tá acostumado a seguir há tantos e 

tantos anos. Os caras colocando UFC POA. A gente aqui, claro que nós gaúchos sabemos, 

mas pra quem é de Santa Catarina de repente não sabe. POA a gente bota Porto Alegre, sigla 

totalmente gaúcha e os caras tavam utilizando. Muito legal. Acabou. Eles acabaram batizando 

essa edição de UFC POA. 

 Essa edição que foi igual a, quem tava olhado pela televisão, uns amigos meus dos 

Estados Unidos, lá disseram: "Caju, mas peraí". Uns amigos meus cariocas que não 

conheciam Porto Alegre, não conhecem Porto Alegre, eles: "Poxa, mas peraí. Essa arena tá 

muito legal. Parece que tá uma arena em Las Vegas". 

 Realmente o show de luz que o UFC traz. O show de luzes é realmente incrível. Essa 

edição pode ser comparada em termos de visual, de estrutura a algumas edições, aí essas que 

estão, giram o mundo, principalmente as de Las Vegas. 

 É claro que esse evento aí, merece ser destacado principalmente porque entrou para a 

história como sendo o primeiro evento de toda a história do UFC que vendeu todos os 

ingressos sem saber, lá no início quando começou a venda dos ingressos, qual seria a luta 

principal. 

 Eu me lembro que eu tava em Las Vegas em dezembro no UFC 181 fazendo a 

cobertura e quando anunciaram oficialmente o UFC em Porto Alegre. Até então não se sabia a 

luta principal. Duas semanas depois, começaram a vendo os ingressos e não se sabia qual 

seria a luta principal na primeira vez da história. E aí o ingresso, os ingressos completamente 

vendidos, esse evento foi de grande sucesso. 
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 (gaguejo) Aí ficou essa história aí entrou para a história e a certeza de que vai voltar. 

(barulho folha) 

 Vamo toca um som aí. Daqui a pouco eu tô de volta com mais Atlântida No Mundo 

das Lutas. 

 

-Vinheta: "Aqui é o Rogério Minotouro e tô ligado na Atlântida, a maior rede de rádio do sul 

do Brasil".  

Voz: "Eu tô na Atlântida" 

Fetter: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha".  

 

- Música: She Loves Me Not - Papa Roach 

 

-Vinheta: Fetter: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e 

Rafinha. Só aqui". 

Som Sineta Boxe 

 

 - Música: Drugs Are Good – NOFX 

 

-Vinheta: Som Sineta Boxe 

Fetter: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

 

- Música: Turn It Again - Red Hot Chili Peppers 

 

-Vinheta: "E aí galera. Meu nome é Fabrício Werdum e eu tô na Atlântida No Mundo das 

Lutas".  

- Música: Gimme All Your Lovin' - ZZ Top 

 

-Vinheta: Voz: "You ready the fight?" 

Fetter: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha".  

Som Sineta Boxe 

"Olá. Aqui é o Erick Silva, lutador do UFC. Eu tô no Atlântida No Mundo das Lutas".  
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Caju: Estamos de volta com Atlântida No Mundo das Lutas. Eu sou o Caju Freitas e o 

Atlântida No Mundo das Lutas é o primeiro programa de todo o Brasil a falar de MMA nas 

rádios brasileiras. 

 E vamos voltar, vamos continuar na verdade a falar sobre o UFC em Porto Alegre que 

aconteceu no domingo passado. O público deu um verdadeiro show e o que chamou muito a 

atenção, aqui é em relação (gaguejo) ao público ter chegado no início dos eventos. Pra quem 

não tá ligado, as edições gringas, as edições, principalmente as dos Estados Unidos do UFC. 

O evento é dividido em card preliminar, como todos já sabem, e o card principal. As lutas 

preliminares (gaguejo) nos eventos americanos a arena tá vazia ainda, tem só um que outro ali 

que o público americano tá acostumado a chegar nas lutas principais. Aqui não, aqui desde a 

primeira (gaguejo), primeira luta, o ginásio do Gigantinho tava totalmente lotado. (gaguejo) Já 

não tinha inclusive nem pessoas caminhando na rua, isso foi (ãã) o que impressionou muito os 

executivos do UFC. (gaguejo) O pessoal que não costuma ir, acompanhar muitas edições 

também ficou impressionado porque achou que o público fosse chegar mais tarde. Conversei 

inclusive com o pessoal da segurança, era aquela dúvida de como seria o comportamento do 

povo gaúcho e foi sensacional. Chegou cedo, se comportou. Aí muitas famílias, muita gente 

ali sempre na traquilidade, sem nenhum incidente. Foi bem legal.  

 Também eu vou destacar a pesagem que aconteceu no sábado, a pesagem aí. E vou 

bater palma para uma atitude muito legal que o UFC fez. O UFC, o ingresso da pesagem no 

sábado, que aconteceu nesse UFC em Porto Alegre que nós estamos falando, desse que 

aconteceu a estreia gaúcha no domingo passado. 24 horas antes teve a pesagem e o ingresso 

era um quilo de alimento e no dia seguinte foi muito bonito, na verdade foi no mesmo dia 

ainda. Foi muito bonita a atitude do UFC que doou esses, vamos dizer assim, todos esses 

alimentos, aí que foram arrecadados. Doou para o asilo Padre Cacique onde o Werdum e a 

Jenny Andrade foram entregar. (gaguejo) É realmente uma atitude de bater palma, precisamos 

de atitudes como essa, pessoas de bem ajudando sempre o próximo. Foi uma atitude do UFC 

muito bonita. Eu achei muito legal, muito interessante é de se bater palma. 

 Agora, próxima edição gaúcha do UFC, notícia de bastidores, vai acontecer em 

fevereiro de 2016, no ano que vem. Aí tá ainda na dúvida se saber, até para se encaixar a 

agenda em relação, aí aos eventos aqui do Rio Grande do Sul, mas principalmente o evento 

nacional, óbvio que acontece no Brasil que é o carnaval que vai ser em fevereiro do ano que 

vem. O UFC tá vendo essa agenda aqui pra ver como vai ser. Já adianto que vai ser em 

fevereiro do ano que vem. 
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 Algumas críticas que foram feitas para o UFC Porto Alegre (ãã) inclusive os sites 

americanos colocaram, em relação ao calor. Eu digo o seguinte: (ãã) realmente eu estava lá 

obviamente, faltou realmente uma climatização, mas eu digo a vocês. eu que tenho 

propriedade para dizer, nosso programa que é o primeiro a falar de MMA no Brasil em todas 

as rádios do Brasil. A gente tem feito cobertura aí de anos e anos, das 20 coberturas 

brasileiras, eu fiz a grande maioria. O programa fez a grande maioria ao vivo também todas as 

edições girando o mundo e cobrindo o UFC, eu posso dizer com propriedade pra vocês que 

essa edição gaúcha não perdeu em absolutamente nada pra nenhuma outra edição nacional. 

Inclusive a estrutura foi exatamente a que se coloca em Las Vegas. A sala de imprensa ali tava 

perfeita, a circulação também tava muito boa. A segurança de parabéns. Realmente a 

organização foi totalmente perfeita e é claro a gente tem que estar sempre buscando melhorar 

cada vez mais, é assim que funciona a evolução e assim que funcionam as grandes empresas 

que afinal de conta, afinal de contas o UFC é uma empresa e busca, e busca claro que 

melhorar cada vez mais. 

 Agora o que resta isso, o que foi nessa semana é a luta do senhor Fabrício Werdum 

que foi o embaixador do UFC em Porto Alegre e contra o senhor Cain Velasquez. Esse duelo 

que vai valer o cinturão dos pesados, na verdade a unificação do cinturão dos pesos pesados, 

foi confirmado finalmente, aquilo que nós já dissemos aqui lá em novembro, inclusive o 

Werdum em uma entrevista aqui. Que ele fez aqui no nosso programa ao vivo lá em novembro 

ele já tinha dito que seria no dia 13 de junho no UFC 188 no México, pois então, agora foi 

anunciada oficialmente aquilo que a gente já sabia. Fabrício Werdum e Cain Velasquez vão se 

enfrentar no dia 13 de junho, UFC 188 na Arena México, no México fazendo a segunda 

edição mexicana. E realmente o Fabrício Werdum, acho que tem tudo pra surpreender a 

muitos e claro que tentar vencer o perigosíssimo Cain Velasquez. (gaguejo)  

 Aí só alguns comentários: (barulho papel) O Cain Velasquez, ele que é um atleta 

muito duro. Ele tem 13 vitórias e somente uma derrota. Ele vem, inclusive, de um nocaute 

sobre o Júnior Cigano no UFC 166, lá (gaguejo) no dia 19 de outubro de 2013. E o Werdum, 

aí, por sua vez, aí, é um cara que tem 19 vitórias, cinco derrotas e um empate. Vem de um 

nocaute espetacular sobre o Mark Hunt no UFC 180 em novembro. (gaguejo) Lá onde ele 

venceu o cinturão interino. Eu acho que o favorito, inclusive nas apostas é o Cain Velasquez, 

mas eu acho que o Fabrício Werdum pode sim surpreender e quem sabe finalizar, ou até 

mesmo nocautear o Cain Velasquez e trazer o cinturão não só para o Brasil, mas mais 

especificamente para o Rio Grande do Sul. 
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 Vamo para o show do intervalo. Daqui a pouco a gente (gaguejo)  ta de volta com o 

Atlântida No Mundo das Lutas. 

 

Vinheta: "Eu sou Lyoto Machida e também estou ouvindo o programa No Mundo das Lutas, 

com Rafinha e Caju Freitas aqui na Atlantida". 

Som socos 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. Só aqui".  

Som Sineta Boxe 

 

INTERVALO 26"57' até 31"44' 

 

Abertura Atlântida padrão 

 

Trilha abertura: Som sineta de boxe  

Voz falando "Five" 

Fetter: "No Mundo das Lutas ".  

"E aí galera. Sou o Fabrício Werdum e eu tô na Atlântida No Mundo das Lutas".  

 

Caju: Atlântida a rádio da galera que todo mundo tá ouvindo. O melhor som do FM. Estamos 

de volta com o Atlântida No Mundo das Lutas. (gaguejo) Eu sou o Caju Freitas e nós vamos 

até as nove da noite. Agora só pra não dizer que a gente só fala de UFC, aquela história toda, 

vamo fala de um duelo de boxe, na verdade duelo de boxe é eu fui um pouco vamos dizer, 

devia ter falado com um pouco mais de vontade porque não é um duelo de boxe. É o maior 

duelo de boxe dos últimos anos, me arrisco a dizer, no mínimo nos últimos dez anos. Eu tô 

falando do duelo histórico que tá sendo negociado desde de 2009 entre o filipino Manny 

Pacquiao e o americano invicto Floyd Mayweather. Esse combate vai acontecer no dia dois 

de maio, lá no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas claro que nos Estados Unidos. 

Promete ser a melhor luta de boxe nos últimos anos.  

 Só pra se ter uma ideia Manny Pacquiao aí, acredita-se que ele aceitou lutar, (gaguejo) 

eu achava que era brincadeira, mas por uma bolsa perto, só bolsa, perto de oitenta milhões de 

dólares. Quer saber quanto dá isso em reais, só pra dar aquela inveja, não vou dizer que inveja 

boa, 240 milhões de reais Manny Pacquiao vai embolsar só de bolsa para lutar. Já o Floyd 

Mayweather, quem ta achando que o Floyd Mayweather vai ganhar um pouquinho menos. O 

Floyd Mayweather deve embolsar 120 milhões de dólares. Fecha os ouvidos aí pra quem tiver 
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de repente com inveja aí. Ele vai embolsar 360 milhões de reais pra fazer uma luta no dia dois 

de maio contra o  Manny Pacquiao. 

 Esse duelo acredita-se que em Pay-Per-View, patrocínio e claro que em apostas vai 

movimentar a maior quantia da história em lutas, mais de dois bilhões, eu disse dois bilhões 

de reais. (gaguejo)  E vamos dizer assim, eu acredito que Floyd Mayweather é o favorito e 

tem tudo para vencer. Floyd Mayweather que tá invicto e é o cara que tá mais, é o atleta, é o 

esportista mais bem pago do mundo.  

 Bom chega de boxe agora, pelo menos por enquanto, vamo falar do UFC que tá 

rolando essa noite lá no Staples Center edição 184 do UFC. Esse UFC que tá acontecendo que 

originalmente, vejam bem, originalmente era para ter o Vitor Belfort contra o Chris Weidman. 

Só que o Chris Weidman acabou se machucando e aí depois a gente vai tá entrando um pouco 

mais a fundo. A luta de hoje é a luta principal vai ser a Cat Zingano vai tá desafiando o 

cinturão do peso-galo, o cinturão claro da musa Ronda Rousey. Esse evento que tá 

acontecendo, vai acontecer a partir de agora as nove horas da noite vai começar o card 

principal, preliminar. Lá no Staples Center em Los Angeles na Califórnia. O lindíssimo 

Staples Center, ele vai tá.  

 Luta principal Ronda Rousey contra Cat Zingano. A segunda luta mais importante 

Holly Holm contra Raquel Pennington. O Jake Ellenberger vai tá pegando Josh Koscheck. 

Uma luta aí que Jake Ellenberger acredito que seja o favorito. Alan Jouban e Richard Walsh 

também. Tony Ferguson contra Gleison Tibau, brasileiro. Cara brasileiro que mais lutou até 

hoje no UFC. Eu acredito que o card principal vai tá sendo perto da meia noite. 

 Aí só um pequeno raio-x desses evento, na verdade da luta principal. A Ronda Rousey 

tem, tá invicta com 10 vitórias. Ela que tem 61 quilos, 28 anos, nasceu no dia primeiro de 

fevereiro de 1987. Ela que tá invicta com 10 vitórias. Só alguns comentários sobre as vitórias 

dela, dessas vitórias aí, das 10 vitórias aí, oito foram por finalização, mais conhecido com 

arm-lock e duas foram por nocaute. Todas, eu disse todas, no primeiro round. É incrivel né. 

Na verdade o (gaguejo) arm-lock que ela ganho  contra a Sarah, na verdade vamos dizer 

assim, o arm-lock que ela deu na Miesha Tate no foi no primeiro round, mas tudo bem. As 

outras todas foram no primeiro round. 

 Já Cat Zingano tem nove vitórias, sendo que dessas nove vitórias, cinco foram por 

nocaute, três por finalização e uma por decisão. Portanto um duelo de lutadoras invictas. Só 

um pequeno raio-x da senhora Cat Zingano. Cat Zingano tem 32 anos, 61 quilos também. Ela 

tem 32 anos, nasceu no dia primeiro de julho de 1982 e a última luta dela, ela acabou 

vencendo, a brasileira, acabou nocauteando a brasileira Amanda Nunes no UFC 178 no dia 27 
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de fevereiro de 2014, se não me falha a memória. Antes ela tinha vencido a Miesha Tate, 

antes a Raquel Pennington que vai tá fazendo o co-main event nessa mesma noite. Acredito 

que a Ronda Rousey é a favorita. Ela que usa o judô com primazia, como vamos dizer, com 

muita propriedade onde ela chega perto das adversárias, bota no chão e depois ela utiliza o 

jiu-jitsu dela que vamos combinar que é de primeira linha. Acontece que a Cat Zingano não é 

boba nem nada, tem um jiu-jitsu espetácular, é um jiu-jitsu nível de faixa preta. Eu acredito 

que se for pra o chão aí, a Cat Zingano pode, sim (gaguejo), se defender bem e evitar que seja 

finalizada pela Ronda Rousey. Mas digo o seguinte, se a luta ficar em pé a Cat Zingano, pode 

surpreender e pode se tornar a nova campeã. A minha leitura para luta é essa. Se for para o 

chão deve dar Ronda Rousey, agora se ficar em cima acho que (gaguejo) a Cat Zingano pode 

surpreender a muito. O UFC que tá rolando hoje 184, primeira luta vai acontecer daqui a 

pouco nove da noite. As lutas principais perto da meia noite. 

 Vamo tocar um som. Daqui a pouco eu to de volta com mais Atlântida No Mundo das 

Lutas.  

 

Vinheta: "Daí galera da Atlântida. Aqui quem fala é Ronaldo Jacaré e eu também estou 

ligado no programa No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. O primeiro programa 

de MMA do Brasil". 

Som sineta de boxe  

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". 

Voz falando "Five" 

 

- Música: You Could Be Mine - Guns N' Roses 

 

Vinheta: Voz falando "Five" 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas". 

 

- Música: The Kill – 30 Seconds to Mars Feat. Pitty 

 

Vinheta: O melhor som do FM. Atlântida. 

 

- Música: Radioactive – Imagine Dragons 

 

Vinheta:Som Sineta Boxe 
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Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

 

- Música: Take A Look Around – Limp Bizkit 

 

Vinheta: Voz: "You ready the fight?" 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

Som Sineta Boxe 

"E aí galera, aqui é o Wanderlei Silva, o cachorro loco. Eu estou aqui no Atlântida No Mundo 

das Lutas. O primeiro programa de MMA no Brasil." 

 

Caju: Atlântida a rádio da galera que todo mundo tá ouvindo. O melhor som do FM. Estamos 

de volta com o Atlântida No Mundo das Lutas. O primeiro programa de rádio a falar de MMA 

no Brasil. Eu sou o Caju Freitas e nós vamos até as nove da noite. E o assunto que as pessoas 

perguntam e a gente não pode continuar falando porque a gente falar de MMA e não falar no 

Anderson Silva. Pelo menos por enquanto depois daqueles problemas que aconteceram com o 

Anderson fica até um pouco estranho. O Anderson Silva pra quem não tá ligado ainda, foi 

julgado, na verdade ele teve uma audiência agora na semana passada e foi, ele tá suspenso 

temporariamente e ele vai aí ser julgado mesmo pela comissão e não se tem a data certa ainda, 

acredito que seja em abril. A comissão. A Comissão (gaguejo) do Estado de Nevada, ela vai 

anunciar quando vai ser a próxima audiência. Essa o Anderson deve estar presente e deve se 

realmente confirmar o doping. O Anderson pode ser suspenso por até dois anos. E aí ficaria 

difícil ele voltar para o MMA, já que o Anderson Silva vai fazer 40 anos no dia 14 de abril. 

Mas aí (gaguejo) foi só uma pincelada do Anderson Silva. O UFC que tá rolando hoje,, 

voltando para o UFC 184. O UFC tá fazendo um teste, porque a edição de hoje do UFC 184 

que tá rolando em Los Angeles. Tem a Ronda Rousey contra a Cat Zingano e também vai ter a 

Holly Holm contra Raquel Pennington  vai ser a primeira vez na história do UFC que as duas 

lutas principais de um evento numerado vão ser lutas femininas. UFC tá querendo ver aí, 

como vai ser o comportamento do Pay-Per-View principalmente. Porque os eventos onde tem 

a Ronda Rousey, onde tem o Chris Weidman, onde tinha antes o Brock Lesner, o George St. 

Pierre e o próprio Anderson Silva, são sempre, eram recordes de audiência. Então o UFC vai 

fazer esse, vamos dizer esse testezinho pra ver o que tá rolando no UFC de hoje. 

'Aí também umas perguntas que as pessoas mandam por e-mail e interagem comigo pelo 

@cajufreitas tanto no twitter quando no instagram em relação entre esses UFC´s que 

acontecem, que aconteceram em Porto Alegre na semana passada e esses UFC´s numerados. 
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Então já explico, o UFC basicamente tem dois tipos, duas categorias de evento. Ele tem os 

eventos numerados por sinal hoje tá rolando o UFC, vai começar daqui a pouco as nove, o 

UFC 184. Esses eventos numerados eles tem a disputa de cinturão. Então (gaguejo) aí a 

grande maioria deles são edições que vendem Pay-Per-View para os Estado Unidos. (gaguejo) 

A única nos últimos anos que não teve o cinturão que foi a edição passada porque afinal de 

contas foi a volta do Anderson Silva, mas as edições numeradas tem cinturão. Essas edições, o 

outro tipo de evento, são as edições que não tem cinturão. São os eventos um pouco menores, 

os Fight Night, os UFC´s Fight Night, são esses que tem excelentes lutas, mas que não tem a 

disputa de cinturão. É claro que ainda tem os UFC´s on Fox onde o UFC transmite na parceria 

com uma televisão americana, mas tudo bem. 

 Só agora para finalizar o programa de hoje, falar das próximas edições. Na verdade de 

duas lutas que fecharam e se confirmaram, lutas espetaculares. A primeira delas que eu queria 

falar é a luta que vai tá rolando em maio, é a luta do Vitor Belfort contra Chris Weidman. Luta 

que tá confirmada para o UFC 187 no dia 23 de maio em Las Vegas. Aí um evento que 

promete, na semana do memorial day, na última segunda-feira de maio nos Estado Unidos 

tem um feriado e o UFC sempre se aproveita disso para aproveitar as famílias americanas 

viajando e aí curtindo Las Vegas. esse evento vai ser em Las Vegas no dia 23 de maio o Vitor 

Belfort contra Chris Weidman. O UFC 187, até aí tudo bem, só que tem uma luta que foi 

adicionada e foi confirmada também nessa semana. Nesse mesmo evento, a luta principal na 

verdade vai ser o John Jones contra o Anthony Johnson. Jonh Jones vai tá defendendo o 

cinturão dos meio-pesados até 93 quilos pela nona vez, eu disse nona vez. Se ele defender 

mais uma vez, além dessa nona defender pela décima, ele vai empatar com o Anderson Silva 

em defesas de cinturão. (gaguejo) O Anderson defendeu dez. Aí o John Jones pode ter o 

recorde, mas tudo bem. Então o evento do UFC 187 dia 23 de maio vai ser John Jones e 

Anthony Johnson. Aí é defesa do John Jones e o co-main event vai ser Chris Weidman contra 

Vitor Belfort pelos peso-médio. O Chris Weidman que vai tá defendendo o cinturão pela 

terceira vez. Eu já disse na semana passada, e aí, eu acho que dá o John Jones e o Vitor 

Belfort.  

 E eu acho que pra fechar o programa de hoje. Uma edição que também prometeu e foi 

confirmado o local também dia 11 de julho, vai ser o senhor José Aldo campeão, o brasileiro 

campeão do peso-pena vai tá pegando o irlandês Conor Mcgregor. Aí a novidade é a 

definição do local. O local vai ser MGM Grand Garden Arena em Las Vegas. E aí esse evento 

que vai ser, é denominado de UFC 189. O Zé Aldo que tem 25 vitórias e só uma derrota, vai 
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defender pela oitava vez. É claro que tá bonita a briga pra ver quem tenta bater o recorde do 

Anderson Silva de dez vez ou Zé Aldo ou John Jones.  

 Tudo bem, semana que vem a gente tá de volta. O Rafinha tá curtindo as 

merecidíssimas férias. Na técnica meu bruxo, Carlos Couto. Semana que vem a gente ta de 

volta. Ossss 

 

Vinheta Encerramento: "Alô, sou Royce Gracie, você está escutando No Mundo das Lutas". 

Som soco 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, todos os sábados, oito da noite, com Rafinha e Caju 

Freitas. Só aqui".  

Voz: Atlântida. 

 

 

Edição Atlântida No Mundo das Lutas -  dia 25 de maio de 2015 

 

Tempo: 56:51 

 

Abertura da Atlântida 

 

Trilha abertura: Som sineta de boxe  

Voz: "Five" 

Fetter: "Agora na Atlântida, Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

Bruce Buffer - It's time 

 

Trilha de fundo – Rock 

 

Rafinha: Atlântida, essa é a rádio da galera. “Tamo” chegando na área pra mais uma edição 

do Atlântida No Mundo das Lutas ao vivo nessa “night” de “sabadão”. Todo sábado, oito da 

noite a gente tem esse encontro marcado aqui nas ondas sonoras da Atlântida trazendo as 

principais informações do universo das lutas. Eu e meu parceiro Caju Freitas ao vivo para 

todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e pra todo mundo, pra galera, que tem (aaa) 

oportunidade de baixar o aplicativo, né. Ou melhor, tem essa opção de ter o aplicativo da 

rádio no seu smartphone, no seu windows phone, enfim, ou então nos acompanha pelo site da 

Atlântida, atlântida.com.br. E a gente tá aqui trazendo as informações, dando algumas 
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opiniões, e é claro, recebendo a sua manifestação. Você pode nos acompanha ali no perfil do 

instagram @rafinharadio e @cajufreitas. É o que a gente tem para o momento. Boa noite 

Caju.  

 

Caju: Boa noite Rafinha. Noite de UFC 186, a gente vai tá falando nos blocos seguintes. 

Onde vai ter aí a disputa de cinturão do peso-mosca. 

 

Rafinha: E vai até quantos quilos? 

 

Caju: Vai até a uma da manhã. Vai até a uma da manhã. 

 

Rafinha: Não, não. Eu digo, a pesagem dos atletas. 

 

Caju: Ahhh, até que horas iria. Até 57 quilos.  

 

Rafinha: “Pô” a galera, por isso peso mosca. Disputa de atletas muito leves.  

 

Caju: Peso mosca. Vai ter brasileiro também. Vai ter a volta do Quinton "Rampage" Jackson. 

Mas eu acho que a gente pode começar falando da semana passada Rafinha.  

 

Rafinha: Pois é a gente teve a edição do UFC on Fox que também, a gente sempre traz a 

informação. Que são aqueles UFC´s, que não são os numerados, porém não perdem muito, 

assim, na questão de estrutura. Na verdade estrutura é do UFC, mas não tem todo aquele 

glamour, embora a gente tivesse dois grandes nomes, né. O Jacaré e o Lyoto Machida, eu 

particularmente em cima do que a gente fez o programa no sábado passado, eu e tu apontamos 

como Lyoto favoritíssimo que ia passar o “carro” no Luke Rockhold que já foi um cara que 

perdeu pro próprio Vitor Belfort. (ee) Infelizmente o que aconteceu foi ao contrário, né Caju. 

 

Caju: Pois então. Essa edição aconteceu, foi edição on Fox 15 que aconteceu no sábado 

passado lá no belíssimo Prudential Center, em Newark, na frente de Nova York. A luta 

principal realmente foi entre Lyoto Machida contra Luke Rockhold, valia pelos médios. Se o 

Lyoto tivesse ganho, ele seria o novo desafiante ao cinturão novamente e ia pegar o vencedor 

de Chris Weidman contra o Vitor Belfort, só que isso não aconteceu. Que que o Lyoto fez? O 

Lyoto acabou fazendo o jogo completamente equivocado, o jogo errado. (Rafinha: Concordo 
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contigo). Aquilo que a gente sempre falou. O Lyoto luta a 200 mil anos, mais conhecido com 

há décadas. O Lyoto é um grande cara ele tem, até a gente falou que o jiu-jitsu do Rockhold 

era melhor que o do Lyoto, a gente falou semana passada.  

 

Rafinha: Sim, a gente imaginou que ele seguisse a tática que ele sempre faz. 

 

Caju: Que é deixar a iniciativa para o adversário. Que que o Lyoto fez? Ele acabou, ele tendo 

a iniciativa. Ele tomou um “cruzadão”, sentiu, bambeou, como se diz. E aí no segundo round, 

o Lyoto tava visivelmente cansado, tava irreconhecível. E o Luke Rockhold o que fez? Acabou 

botando para baixo, foi para as costas, finalizou. Acabou vencendo o Lyoto Machida. O Luke 

Rockhold que agora, ele deve ser anunciado como próximo desafiante ao cinturão dos pesos-

médios. E vai pegar aí sim, o vencedor de Chris Weidman e Vitor Belfort que se enfrentam no 

UFC 187 no dia 23 de maio, mas aí eu acho errado ou não. O Dana White deveria dar chance 

para o cara que foi a segunda luta mais importante da semana passada, que foi o Ronaldo 

Jacaré que fez um treino de luxo né Rafinha.  

 

Rafinha: Exatamente. Com Chris Camozzi que ele já ganhou desse atleta aí. Obviamente não 

era esse atleta que ia disputar essa luta, né. Foi em cima da hora. Parabéns para o Chris 

Camozzi por ter aceito em cima do “laço” ter pego uma “pedreira”, mas eu acho que acaba 

prejudicando é a visibilidade pro próprio Jacaré.  

 

Caju: Yoel Romero, cubano. A luta não foi boa para o Jacaré, por quê? Se o Jacaré ganhasse 

ele ia pegar um cara que ele já tinha ganho. O famoso “frango d’água”, pegar um fácil, vamos 

dizer assim, tanto que foi um treino de luxo. Agora se ele perdesse, ele ia dar asas aí para um 

cara que tava lá embaixo na categoria, foi recontratado pelo UFC. Mas aí o que eu tava 

dizendo, é que eu acho que o Jacaré merece sim a chance pelo cinturão. O Jacaré sim deveria 

o vencedor de Chris Weidman, ele ta pronto.  

 

Rafinha: Ele tá pronto, cara. Ele tá pronto. Ele merece mais do que o Luke Rockhold. 

 

Caju: É verdade. Chamando a atenção também para o duelo aí sim das duas novas musas do 

MMA (Rafinha: Que fizeram uma bela luta) lindíssimas. Peso, vamos dizer o strawweight, 

que é o peso palha, onde a Paige VanZant tomou um "calor" no início. A Paige VanZant se 
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recuperou, lindíssima. Acabou vencendo a Felice Herrig, são duas americanas. (Rafinha: Por 

decisão unânime) Por decisão unânime.  

 

Rafinha: Essa Paige VanZant que tem o que? 21 anos. (Caju: 21 anos) Muito nova. Acho que 

a atleta mais nova. (Caju: das mulheres sim) É, das mulheres. 

 

Caju: E a Felice Herrig tem 30 anos. Duas atletas, na verdade (gaguejo). É muito engraçado 

esse negócio de MMA porque quem não tá ligado, o pessoal que tava assistindo comigo do 

lado, disseram: "Pô, peraí Caju a Felice parece campeã de muay thai e vai fazer isso" e a outra 

parecia um pouco menor, menorzinha assim. e as pessoas assim: "bah, não vai te nem graça". 

Que nada. A técnica manda a ver e isso que é importante. A técnica que faz com que o MMA 

seja grande diferença. 

 

Rafinha: Queria abordar mais um pouquinho referente ao Lyoto Machida, mas a gente vai 

tocar um som agora aqui no programa e daqui um pouquinho a gente volta com mais 

Atlântida. 

 

Caju: No Mundo das Lutas. 

 

-Vinheta: "Aqui é o Rogério Minotouro e tô ligado na Atlântida, a maior rede de rádio do sul 

do Brasil".  

Voz: "Eu tô na Atlântida" 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha".  

 

- Música: You Only Live Once – The Strokes 

 

-Vinheta: Som Sineta Boxe 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha". 

Voz - Five 

 

 - Música: Show Me How To Live – Audioslave 

 

-Vinheta: Vinheta da Programação Atlântida: "O melhor som do SM. Atlântida". 
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- Música: Radioactive – Imagine Dragons 

 

- Vinheta: Voz - Five 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha". 

Som Sineta Boxe 

"E aí galera. Meu nome é Fabrício Werdum e eu tô na Atlântida No Mundo das Lutas".  

 

- Música: Take A Look Around – Limp Bizkit 

 

Vinheta: Som Socos 

Fetter: “Atlântida No Mundo das Lutas com Rafinha e Caju Freitas. Só aqui". 

Som Sineta Boxe 

 

- Música: Nice To Know You - Incubus 

 

-Vinheta: Voz: "You ready the fight?" 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha".  

Som Sineta Boxe 

"Olá. Aqui é o Erick Silva, lutador do UFC. Eu tô no Atlântida No Mundo das Lutas".  

 

Rafinha: Tamo de volta aqui na rádio da galera, Atlântida No Mundo das Lutas pra todo o sul 

do Brasil e pra todo o mundo pra quem nos ouve aí pela internet. Só pra eliminar essa última 

edição do UFC que rolou (Caju: Não que a gente vai eliminar ela) Não, eliminar (gaguejo) os 

comentários Caju. Tu não acha (gaguejo) que o Lyoto ter descido de categoria isso não tá 

prejudicando ele um pouco cara? 

 

Caju: Olha, (gaguejo) é muito complicado por que o Lyoto. (Rafinha: É a pergunta mais 

difícil da noite) É sem dúvida. O Lyoto perdeu para o John Jones no UFC 140. Ele foi 

finalizado com aquela "guilhotina" feia, ficou feia ali. (Rafinha: ficou ruim, ficou ruim.) Uma 

noite ruim para o Brasil, o Minotauro também tinha perdido, mas tudo bem. Aí o que eu 

quero dizer Rafinha que o Lyoto desceu de categoria. Aí ele ganhou muito bem do Mark 

Munoz e foi galgando até chegar a disputa do cinturão contra o Chris Weidman. (Rafinha: 

Phil Davis acho que ele ganhou) Não ele perdeu. É esse o problema. O Lyoto ele vinha de 

derrota para o Phil Davis. (Rafinha: Ele vinha oscilando muito) Ele tinha vencido o CB 
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Dollaway e antes ele tinha perdido para o Phil Davis que por sinal, só um parênteses, o Phil 

Davis foi contratado pelo Bellator que é o segundo maior do MMA, mas tudo bem. Luta chata 

do Phil Davis. Cara aí que com todo o respeito não é um cara bom de ver luta. É aquele cara 

que vai fazer a decisão unânime, vai "botar pra baixo", joguinho burocrático a lá Georges St. 

Pierre, mas tudo bem. (Rafinha: Mas que funciona, né.) Funciona.  

 Aí só voltando para o Lyoto. O Lyoto baixou para os médios até 84 e já tá há algum 

tempo, tá desde 2013 na categoria. Só que agora ficou ruim para o Lyoto. Porque um cara do 

nível do Lyoto começar a perder dessa maneira. O Lyoto ganha e perde, ganha e perde. É 

difícil se manter, a final de contas antigamente lá nos tempos do Pride ou quando tava lá no 

UFC voltou a bombar, a categoria meio-pesado até 93 era mais disputada. Hoje em dia não é. 

O John Jones "passou o carro" em todo mundo. Que até então tinha passado pelo Chuck 

Liddell, pelo Quinton "Rampage" Jackson. Foi rodando praticamente Shogun, Lyoto e por aí 

vai até encontrar o John Jones que vai defender o cinturão pela nona vez, tudo bem.  

 Agora a categoria dos médios também tá muito disputada, onde tem o Lyoto, onde 

tem, a gente vai tá falando do ranking dos médios também. (Rafinha: também o próprio 

Jacaré) O próprio Jacaré. (Rafinha: Chris Weidman, Vitor Belfort) Só colocando Rafinha. 

(barulho papel) Acho que é importante a gente já até colocar aqui o ranking dos médios que 

até eu tinha tirado aqui. (Rafinha: É isso aí. É importante a gente trazer essa informação)

 A gente tava falando nos médios. Então o campeão é o Chris Weidman que vai tá 

disputando o cinturão aí no UFC 187 contra o Vitor Belfort. Depois, o primeiro é o Luke 

Rockhold. Com essa vitória ele se tornou o primeiro Rafinha. Ele se tornou o primeiro cara no 

ranking. Ele passou o Ronaldo Jacaré que é aquela história que a gente falou semana passada, 

o Jacaré pegou “frango d’água”, um cara desconhecido. Que ele já tinha brincado com o cara 

na primeira vez. Ele venceu um cara sem expressão. Luke Rockhold não. Rockhold venceu o 

Lyoto Machida. Então ele acabou passando o Jacaré. O Vitor continua sendo o terceiro. 

Lembrando que o campeão é o Chris Weidman. Depois o quarto é o Lyoto Machida, caiu duas 

posições. Ele que era o primeiro lá. No caso o segundo e caiu para quarto. Aí depois vem o 

Anderson Silva na quinta colocação. Depois em sexto o Yoel Romer. Em sétimo o armênio, 

Gegard Mousasi. O Tim Kennedy em oitavo e por aí vai. 

 Eu só queria chamar a atenção dos brasileiros que o Roan Jucão que é o décimo quinto 

cara. A categoria é muito disputada. Tem caras aí que uma vitória ou uma derrota representa o 

desabar ou tu chegar lá no topo.   
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Rafinha: Verdade. Mais uma vez o Jacaré (gaguejo) não teve muita sorte, inclusive no final 

da luta a equipe dele pedia uma disputa de cinturão, né. Faziam o movimento com as mãos 

aqui na cintura querendo a disputa de cinturão. Acho que vai precisar mais uma luta para que 

ele possa ter essa oportunidade. Eu acredito que ele é um cara que pode ser o novo campeão 

dos médios aí.  

 

Caju: Eu me lembro quando o Jacaré estreou lá no Jungle Fight no inicio. Eu que 

acompanhava. Eu faço jiu-jitsu há mais de 20 anos, vamos dizer e já tinha esse cara aí. Cara 

que fez uma frente com Roger Gracie lutou de braço quebrado. Deu toda uma polêmica lá que 

ele foi campeão mundial em cima do Roger Gracie, tendo lutado mesmo com o braço 

quebrado. Na época deu uma polêmica e aí o que aconteceu foi que o Jacaré veio galgando 

hoje. E aí Rafinha, vou dizer uma coisa. Eu acho que tem maneiras ou tem vezes que é melhor 

não disputar o cinturão tão rápido, como o Jacaré, pra se manter no MMA.  

 (Rafinha: é isso ai) Porque daqui a pouco, o cara vai se manter como (gaguejo) quase 

campeão ou quase disputando o cinturão, mas ele tá no topo. Daqui a pouco ele vai disputar o 

cinturão e pra se manter lá campeão, será que o Jacaré sendo campeão conseguiria se manter? 

É uma pedreira, todo mundo querendo atirar em ti. 

 

Rafinha: Exato. E antes disso a gente tem que torcer para o Vitor Belfort que vai pegar uma 

pedreira. Muita gente esquece de citar o americano que não perdeu ainda que é o Chris 

Weidman. Que é o cara a ser batido e que tirou o cinturão do Anderson Silva. Isso (gaguejo) 

tem papo pra muitos programas e a galera tem que tá atenta porque a gente vai trazer 

informação e muita coisa muda. A gente tem que falar também do UFC dessa noite. 

Vamos fazer o show do intervalo. A gente já volta.  

 

Vinheta: "Eu sou Lyoto Machida e também estou ouvindo o programa No Mundo das Lutas, 

com Rafinha e Caju Freitas aqui na Atlântida". 

Som socos 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. Só aqui".  

Som Sineta Boxe 

 

Intervalo  

 

Abertura Atlântida padrão 
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Trilha abertura: Som sineta de boxe  

Voz falando "Five" 

Fetter: "No Mundo das Lutas".  

"E aí galera. Sou o Fabrício Werdum e eu tô aqui No Mundo das Lutas".  

 

Rafinha: Tamo de volta aqui na Atlântida, a rádio da galera. Atlântida No Mundo das Lutas. 

Hoje é noite de UFC com disputa do peso mosca, Demetrious Johnson vai pegar um cara que 

é fácil aqui na pronuncia Caju Freitas. (Caju: O japonês, Kyoji Horiguchi) Kyoji. Vamo 

pensar que seja assim. Acredito eu que o Demetrious Johnson não vai ter nenhuma 

dificuldade. Ele que é o cara que tá reinando nessa categoria há um bom tempo né, Caju.  

 

Caju: Ele é o único campeão do peso-mosca. Ele que ganhou lá do Joseph Benavidez no UFC 

152 em 2012 e se mantém até hoje. Só que é duro dizer isso, (gaguejo) nós somos o primeiro 

programa a falar de MMA no Brasil inteiro, nas rádios do Brasil. A gente tem que dá opinião. 

O que eu to querendo dizer? É que esse UFC não é o dos sonhos não do Dana White, nem do 

Lorenzo Fertitta, porque, muito menos do Joe Silva. O que eu quero dizer é que a luta 

principal desse evento ia ser o Renan Barão contra T.J. Dillashaw. E para o UFC garantir, 

como vai ser lá no Bell Center, lá no Canadá. Em Montreal no Canadá. O UFC botou duas 

disputas de cinturão. Aí um evento que teria T.J. Dillashaw e o Renan Barão saiu que o 

Dillashaw se machucou. A luta principal vai ser Demetrious Johnson contra Kyoji Horiguchi. 

O co-main event foi o que salvou essa semana, aí sim vai ser o Fábio Maldonado, brasileiro 

contra o Quinton "Rampage" Jackson. E também tem boas lutas Michael Bisping contra o CB 

Dollaway que vem de derrota para o Lyoto Machida. E aí tem Shane Campbell contra o John 

Makdessi. Luta boa. E o brasileiro, Thomas Almeida contra Yves Jabouin. Acho que é um 

bom evento Rafinha. (Rafinha: O card melhorou bastante. Eu diria.) A volta do "Rampage" 

foi muito importante para a venda de Pay Per View.  

 

Rafinha: Ele é um cara que vende bem. Ele tem um marketing interessante. Ele que é um 

cara que vem lá da época do Pride, entrava com aquele correntão. (Caju: Ele que uivava) 

Muito “locão”. E hoje vai tá nesse card, logo mais nesse UFC que deve ir até uma, uma e 

meia da manhã.  
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Caju: Card principal por volta, em torno de onze da noite. Só lembrando. Só umas 

lembranças, do Quinton "Rampage" Jackson. (Rafinha: Muito bom) Ele tem 35 vitórias, onze 

derrotas e já lutou no Pride, lá das antigas. E o melhor momento da carreira do "Rampage" foi 

no UFC 71 lá em 2007 em que ele se tornou campeão. Ele nocauteou o Chuck Liddell, ele 

manteve contra o Dan Henderson e acabou perdendo para o Forrest Griffin em uma das 

decisões mais controversas da história.  

 

Rafinha: Ele vai pegar o Fábio Maldonado que eu lembro de uma das lutas. Não sei se foi a 

última, acho que não, contra o Glover Teixeira. (Caju: Foi no Rio de Janeiro no UFC 153 em 

2012) Foi uma luta impressionante, cara. Trocação Franca e direta. 

 

Caju: O Maldonado. O "Rampage" é um cara que tem o boxe alinhadíssimo. Há muito 

tempo. (gaguejo) Ele tem mãos afiadas e é um excelente wrestler. Ou seja, o Maldonado vai 

ter que manter a luta em pé. É complicado, o Maldonado ele é um queixo duro, mas acredito 

que o "Rampage" seja o total favorito dessa luta. Assim como o Demetrious Johnson é o total 

favorito a manter o cinturão.  

 

Rafinha: Também acho. Isso aí tá tudo para o Quinton "Rampage" Jackson. UFC pra você 

ficar ligado, o Caju vai tá fazendo aquela cobertura tradicional e básica. A gente agora vai 

tocar uma música e na sequencia a gente volta pra trazer a última parte do programa falando 

do Anderson Silva. Inclusive nessa semana saiu uma matéria muito interessante falando que o 

Anderson pode disputar as olimpíadas (Caju; ai, ai, ai, ai, ai. Em 2016 no taekwondo) do 

taekwondo. Que a gente falou no programa passado que ele não tinha os pré-requisitos pra 

isso e a gente tem o depoimento na Zero Hora, jornal de grande circulação em Porto Alegre. 

E a gente vai tá falando sobre isso na volta depois de uma “sonzera” que a gente prepara pra 

quem acompanha o Atlântida.  

 

Caju: No Mundo das Lutas. 

 

Vinheta: “Daí galera da Atlântida. Aqui quem fala é Ronaldo Jacaré e eu também estou 

ligado no programa No Mundo das Lutas, com Rafinha e Caju Freitas. O primeiro programa 

de MMA do Brasil". 

Som sineta de boxe  

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, com Caju Freitas e Rafinha". 



108 

 

Voz falando "Five" 

 

- Música: Lillipop Porn – Crazy  Town 

 

Vinheta: Voz – Eu tô na Atlântida. 

Som Sineta Boxe 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha". 

 

- Música: You Could Be Mine – Guns N’ Roses 

 

Vinheta: Vinheta programação rádio – Deixe se envolver pela força do som da Atlântida. 

O melhor som do FM.  

 

- Música: Monarchy of Roses – Red Hot Chili Peppers 

  

Vinheta: Voz: "You ready the fight?" 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

Som Sineta Boxe 

 

- Música: Why'd You Only Call Me When You're High? - Arctic Monkeys 

 

Vinheta: Voz: "You ready the fight?" 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas com Caju Freitas e Rafinha".  

Som Sineta Boxe 

"E aí galera, aqui é o Wanderlei Silva, o cachorro loco. Eu estou aqui no Atlântida No Mundo 

das Lutas. O primeiro programa de MMA no Brasil". 

 

Rafinha: Tamo de volta aqui na Atlântida a rádio da galera. Tá todo mundo ouvindo. 

Atlântida No Mundo das Lutas. Para o quarto round do programa que é isso aí. Todo sábado 

entre oito e nove da noite nós somos o programa pioneiro a falar do universo das lutas numa 

rádio FM. Se pode “zapear” por aí, pode pesquisar na internet, pode fazer o que quiser, mas o 

primeiro programa a entrar no ar, numa rádio FM, aqui na Atlântida pra dar um espaço para o 

mundo das lutas. É o Atlântida No Mundo das Lutas. Certo Caju? (Caju: Certo, Rafinha) 

Falávamos do Anderson Silva no bloco passado. 
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Caju: Só umas pinceladas primeiro. Anderson Silva, ele teria uma audiência nessa última 

terça-feira, não teve, dia 21, foi adiada. Como já imaginávamos. Foi adiada para maio a 

defesa do Anderson, excelentes advogados. Eles pediram lá um prazo. (Rafinha: Excelentes 

advogados é muito bom) O Anderson (gaguejo) julgado em maio e vai ter essa história toda. 

Tá adiando o inadiável, mas tudo bem. (Rafinha: Ta adiando o veredicto. Ele caiu no doping.) 

Caiu em dois dopings. (gaguejo) Deve ficar afastado de 18 a 24 meses, mais conhecido como 

um ano e meio a dois. Deve ser refletido em no contest a vitória sobre o Nick Diaz, mas tudo 

bem. Mas o que tá acontecendo é o que a gente já comentou semana passada. O Anderson 

Silva (Rafinha: é uma exposição) O Anderson Silva agora tá dizendo que falou em revanche 

contra o Nick Diaz, o cara que ganhou tá querendo uma revanche. É engraçado, eu ganhei de 

ti e dizer quero a tua luta, não já ganhou. Quem perde normalmente pede revanche. O 

Anderson Silva é um grande cara. Conheço O Anderson Silva. Fiz na academia do Anderson 

várias vezes, Los Angeles. Lá em Torrence, excelente, tudo perfeito. Só que o Anderson 

acredito que ele deveria mais se expor tanto que ele quer disputar as olimpíadas. Ele que vai 

ter que passar pelas seletivas. Ele anunciou que vai passar e o Comitê Olímpico deve aceitar 

que o Anderson, vamos dizer dispute a seletiva.  

 

Rafinha: Coisa que a gente até então não intendeu. Ter essa permissão porque ele não tem ali 

os pré-requisitos que até então a gente pesquisou ali para que ele pudesse disputar. Embora 

ele seja um atleta profissional e tal. 

 

Caju: Eu acho muito bom o Anderson Silva ter essa ideia e tal (gaguejo). Só lembrando eu, 

Caju Freitas, e Rafinha não estamos criticando o Anderson Silva estar disputando uma 

olimpíada, não. Eu acho legal isso, o que nós estamos criticando (Rafinha é o fato de ele tirar 

a oportunidade de outro atleta). Eu to criticando duas coisas. Primeiro momento. Eu estou 

criticando o momento do Anderson fazer isso. Ele tá sendo réu em um processo lá nos 

Estados Unidos, NSEC, na Comissão Atlética do Estado Norte Americano de Nevada. Eu 

acho complicado, em um momento que parece que ele tá querendo tirar o foco daquilo. 

Segundo momento. Eu acho que o Anderson Silva é um cara muito bem de vida, tem 40 anos. 

É um cara mais experiente, ele poderia deixar lá o taekwondo pra essa nova geração 

espetacular que ta vindo. É a minha opinião Rafinha. Minha humilde opinião. 
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Rafinha: Concordo. Eu concordo contigo. To fechado contigo. Eu acho que é o momento de 

ficar mais resguardado do que ficar dando a cara a bater num momento tão delicado. Embora 

eu acho que não tem como reverter isso. (gaguejo) Ele foi pego em dois dopings, não tem o 

que reverter. Só tá prolongando um veredicto. 

 

Caju: Imagina ele lá nas olimpíadas suspenso. Suspenso do UFC. Eu não acho que seria 

legal. Rafinha aconteceu no último domingo o terceiro capitulo do TUF, onde sim, teve o que 

a gente imaginava. O Anderson Silva recebeu uma ligação foi, sabrinou lá, foi embora do 

TUF e aí entrou o Minotauro. Ele foi escolhido para substituir aquela história toda. Aí já teve 

um duelo. (barulho papel) É importante aí a gente dizer que no capítulo o Minotauro já 

comandou a equipe azul que ele assumiu. (Rafinha: Certo. No lugar do Anderson Silva) Aí a 

luta foi entre o Reginaldo Vieira e o Mateus Nicolau. Daí o embate foi muito parelho, teve até 

com direito a um round extra. O Mateus deu a primeira vitória para o time do Shogun por 

decisão dos jurados abrindo, aí no caso os duelos na estreia do Minotauro.  

 

Rafinha: Nesse domingo, portanto amanhã você fica ligado aí a noite que a gente vai ter 

agora mais um capítulo do TUF Brasil, com o Minotauro e com o Maurício Shogun. E logo 

mais acompanhe a cobertura completa do UFC.  

 

Caju: Verdade. Daí sábado que vem a luta de boxe da história Floyd Mayweather e Manny 

Pacquiao dia dois de maio, também conhecido com próximo sábado. MGM, Maracanã das 

lutas. Acho que o Floyd Mayweather vai ganhar por decisão unânime. (Rafinha: Independente 

de quem ganhe nessa luta problema de dinheiro esses dois não tem.) Sabe que é uma 

informação que a gente sempre comenta isso Rafinha. As pessoas comentam, até os caras do 

esporte. Eu tava comentando na TV essa semana por aqui e eu falei que o Floyd Mayweather 

é o esportista mais bem pago do mundo. E as pessoas: como assim? Mais do que o 

Ronaldinho, mais do que o Ronaldo. (Rafinha: Mais que o Schumacher?) Mais que o 

Schumacher. Mais do que qualquer esporte. Mais que o Cristiano Ronaldo. Ele é o mais bem 

pago de todos.  

 

Rafinha: E a gente resolveu a fazer rádio Caju. É isso aí no sábado que vem a gente volta 

com mais Atlântida no Mundo das Lutas. Na técnica Carlos Couto. Agradecer a uma visita de 

uma (gaguejo) ouvinte nossa que veio de Santa Maria prestigiar (Caju: Fran Marques) o nosso 
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programa. Por aqui a Fran. Era isso. Fica ligado na programação da Atlântida. Bom final de 

semana.  

 

Rafinha e Caju: Ossss. 

 

Vinheta: "Alô, sou Royce Gracie, você está escutando No Mundo das Lutas". 

Som soco 

Fetter: "Atlântida No Mundo das Lutas, todos os sábados, oito da noite, com Rafinha e Caju 

Freitas. Só aqui".  

Voz: Atlântida. 
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Modelo Roteiro  

Modelo Roteiro Trocação Pura (Ao vivo) 

 

- Vinheta abertura 

- Abertura 

- Escalada 

- Sobe trilha 

- Vinheta 

- Notícia 

- Vinheta 

- Informação (repórter) 

- Vinheta 

- Entrevista 

- Sobe trilha 

- Encerramento 

- Vinheta encerramento 

 

 

Modelo Roteiro Trocação Pura (Gravado) 

 

- Vinheta abertura 

- Abertura 

- Sobe trilha 

- Escalada 

- Sobe trilha 

- Notícia 

- Entrevista 

- Sobe trilha 

- Informação 

- Vinheta 

- Sobe trilha 

- Notícia 

- Vinheta encerramento 
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Modelo Roteiro Atlântida No Mundo das Lutas (Caju) 

 

- Vinheta abertura 

- Sobe trilha 

- Bloco de informação 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Bloco de informação 

- Vinheta 

- Intervalo 

- Vinheta 

- Bloco de informação 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Bloco de informação 

- Vinheta encerramento 
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Modelo Roteiro Atlântida No Mundo das Lutas (Rafinha e Caju) 

- Vinheta abertura - Atlântida 

- Vinheta abertura 

- Sobe trilha 

- Bloco de informação 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Bloco de informação 

- Vinheta 

- Intervalo 

- Vinheta abertura - Atlântida 

- Vinheta abertura  

- Bloco de informação 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Música 

- Vinheta 

- Bloco de informação 

- Vinheta encerramento 

 


