
 
 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ROGER BOLZAN DA SILVA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RADIOJORNALISMO ESPORTIVO: AS ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS EMPREGADAS 

POR GUERRINHA NO SALA DE REDAÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

SANTA MARIA, RS  

2015 



 
 

 

ROGER BOLZAN DA SILVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RADIOJORNALISMO ESPORTIVO: AS ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS EMPREGADAS 

POR GUERRINHA NO SALA DE REDAÇÃO 

 

  

  

  

  

  

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

APRESENTADO AO CURSO DE JORNALISMO, 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, COMO 

REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO 

GRAU DE BACHAREL EM JORNALISMO.  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

ORIENTADOR: Me GILSON LUIZ PIBER DA SILVA 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

   

SANTA MARIA, RS  

2015  



 
 

 

ROGER BOLZAN DA SILVA 

  

  

  

  

 RADIOJORNALISMO ESPORTIVO: AS ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS EMPREGADAS 

POR GUERRINHA NO SALA DE REDAÇÃO 

 

  

  

  

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO APRESENTADO AO CURSO DE JORNALISMO – 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, 

COMO REQUISITO PARCIAL PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE – BACHAREL EM 

JORNALISMO. 

  

  

  

  

______________________________________________  

PROF. GILSON LUIZ PIBER DA SILVA  (UNIFRA)  

  

  

______________________________________________  

PROF.ª AUREA EVELISE FONSECA (UNIFRA)  

  

  

______________________________________________  

PROF. MAURÍCIO DIAS (UNIFRA)  

  

  

 

 

APROVADO EM ____ DE _____ DE 2015  

    

  

  

  

  

  



 
 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Felicidade não é coisa do outro 

mundo, e eu não sou um vagabundo, 

mas sei vagabundear. Trabalho duro, 

penso no futuro, mas o presente eu vou 

desembrulhar... 

 

(GABRIEL O PENSADOR)  



 
 

 

 

AGRADECIMENTO 

 

 Antes de tudo, agradeço a Deus por ter me concedido a força de vontade para não desistir 

das minhas obrigações a cada dificuldade que enfrentei. À minha família que sempre esteve ao 

meu lado, nos momentos bons e ruins e nunca me deixou sozinho quando mais precisei. Às 

pessoas que me ajudaram ao longo do curso, professores, amigos que já possuía e os que fiz ao 

longo da graduação, meu muito obrigado. Agradeço a quem esteve ao meu lado me dando apoio 

nesse momento que é de extrema importância no meu futuro. 

 Hoje posso dizer que, todo o esforço, dedicação e tempo exercido em minha vida 

acadêmica me instruiu a crescer como pessoa e como cidadão e isso ninguém jamais conseguirá 

tirar de mim. Foram longos 6 anos no curso de jornalismo, viajando de ônibus quase em sua 

totalidade, em vários verões e invernos que a todos estudantes de Restinga Sêca que dispõem 

do meio de transporte sabem o quão sofrível é esse trajeto. 

 Por fim, tudo que meus pais, amigos, namorada, professores e familiares fizeram, eu 

guardarei no meu coração e lembrança e não esquecerei e sei o quanto significou. A vida é cheia 

de obstáculos, alguns mais difíceis e outros mais amenos, mas nem mesmo a força da 

desistência consegue se aproximar da superação. Se o mundo for apodrecendo aos poucos, 

usaremos como adubo e plantaremos novas mudas, do conhecimento, da compaixão e do amor 

acima de tudo. E como dizia Aleister Crowley, citado pelo magnifico Raul Seixas em Sociedade 

Alternativa, “Faça o que queres, a de ser tudo da lei”, então, quando o tempo escurecer pense 

no cabeludo “tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo entender as estratégias midiáticas adotadas pelo jornalista 

Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, de Porto 

Alegre (RS). Através das transcrições de dois programas, do dia 10 de agosto de 2015, um dia 

após o Grêmio golear o Internacional pelo placar de cinco a zero e, do dia 17 de setembro de 

2015, dia seguinte à partida em que o Internacional venceu o Corinthians (SP), por dois a um, 

e o Grêmio derrotou o Atlético Paranaense pelo mesmo placar. Contamos uma parte importante 

do início do radiojornalismo no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, as convergências que 

o rádio sofreu durante o século XX como meio de comunicação e as formas como se transforma 

nos dias atuais até a análise das falas do jornalista no programa proposto, com a classificação 

em três categorias. 

 

Palavras Chave: Radiojornalismo, Sala de Redação, Estratégias Midiáticas, Adroaldo Guerra 

Filho. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand the media strategies adopted by journalist Adroaldo Guerra 

Filho, guerrinha in the Sala de Redação program of Rádio Gaúcha, Porto Alegre (RS). Through 

the transcripts of two programs, the day august 10, 2015, the day after Grêmio trouncing 

International by five to zero score, and the september 17, 2015, the day after the match in which 

the International won the Corinthians (SP), by two to one, and Grêmio defeated Atlético 

Paranaense by the same score. You an important part of early radio journalism in Brazil and in 

the state of Rio Grande do Sul, the convergences that radio suffered during the twentieth century 

as a means of communication and the ways in turns these days to analyze the journalist's speech 

in program proposed, classified into three categories. 

 

Key-words: Radiojornalism, Sala de Redação, Adroaldo Guerra Filho, Media Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O futebol é uma prática social tão difundida e debatida no Brasil que, para alguns 

autores, faz parte da própria identidade do brasileiro (RINALDI, 2000). Ao mesmo tempo, 

também, é um espetáculo, quando praticado de maneira profissional envolve grande quantidade 

de recursos e de atenção. Este esporte pode ser visto de diferentes ângulos, entre eles, como 

“manifestação cultural e como meio de transmissão ideológica, sendo a mídia o principal canal 

para essa veiculação ideológica” (RINALDI, 2000, p. 1). Devido a esta força do futebol no país, 

o esporte se torna um tema com forte presença na imprensa brasileira. Por isso, a mídia nacional, 

como o rádio, trata o jornalismo esportivo com seriedade, entusiasmo e informalidade. 

Entender o contexto da convergência do veículo rádio a novas plataformas de produção, 

recepção e disseminação de conteúdo faz do trabalho importante para compreender como um 

programa de rádio pode possuir tanta influência na mídia, nos profissionais da área, do público 

que ouve e, também, de grandes sociedades, como clubes de futebol. Na radiofonia gaúcha, o 

Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), é um programa que possui forte 

cunho jornalístico por informar e opinar sobre os maiores clubes futebolísticos do Estado, 

Grêmio e Internacional. Entre os seus integrantes, um nos chama atenção. É o jornalista e 

radialista Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, torcedor declarado do Internacional, mas que 

goza de prestígio junto à torcida gremista, pelos seus comentários isentos e seu jeito próprio de 

atuar no rádio, mesclando informação, opinião e entretenimento. Assim, nosso problema de 

pesquisa nos leva a saber quais são as estratégias midiáticas empregadas pelo jornalista 

Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, nos seus comentários sobre a dupla Gre-Nal, no programa 

Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS). 

O objetivo geral do trabalho busca identificar quais são as estratégias midiáticas 

empregadas pelo jornalista Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, nos seus comentários sobre a 

dupla Gre-Nal, no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS). Como 

objetivos específicos, buscamos analisar como Guerrinha faz seus comentários sobre a dupla 

Gre-Nal no Sala de Redação, compreender as estratégias midiáticas empregadas pelo jornalista 

e apontar algumas marcas utilizadas pelo comentarista durante o programa. Por ter uma opinião 

respeitada pelos ouvintes, gremistas e colorados, por dirigentes de ambos os clubes e 

profissionais do jornalismo em geral, a escolha por Adroaldo Guerra Filho se deve por tornar 

os seus comentários sobre os jogos menos massivo, mais interessante aos seus seguidores, sem 

perder o lado jornalístico dos seus comentários. Além de participar de outros programas de 
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segmentos do Grupo RBS, como o Bate Bola, e tem seu programa Paredão do Guerrinha onde 

entrevista personalidades do esporte. 

Nosso referencial teórico dá ênfase ao Radiojornalismo Esportivo no Brasil e no Rio 

Grande do Sul, discorrendo sobre a Rádio Gaúcha e a contextualização do programa Sala de 

Redação na emissora. Em seguida, falamos sobre as estratégias midiáticas no rádio, como a 

convergência, o uso de dispositivos móveis e a participação dos atores midiáticos neste 

processo. Na sequência, um capítulo aborda a trajetória de Guerrinha, um profissional 

multimídia, que atua no rádio, no jornal, na TV e na Internet. No capítulo seguinte, destacamos 

o percurso metodológico do trabalho e partimos para a análise de duas edições do Sala de 

Redação, a de 10 de agosto de 2015, o dia seguinte ao Gre-Nal 407, onde o Grêmio aplicou 5 a 

0 no Inter, e a de 16 de setembro de 2015, quando o Internacional ganhou do Corinthians (SP) 

por 2 a 1, e o Grêmio fez 2 a 1 no Atlético Paranaense.  

A fase derradeira do nosso trabalho traz as considerações finais, com o entendimento e 

as reflexões sobre a pesquisa produzida. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O RADIOJORNALISMO ESPORTIVO NO BRASIL 

 Desde o seu surgimento, com princípios propostos por Benjamin Flanklin em 1753 e, 

depois, a evolução do telégrafo e do telefone, a proporção que esses meios de comunicação 

ganhariam não poderiam ser calculáveis para a importância da comunicação no futuro.  Mais 

tarde, em 1876, com um aparelho de princípios eletromagnéticos que transformava as vibrações 

da voz humana em som, Alexander Graham Bell patenteou sua criação, que em menos de um 

século se popularizou como um dos principais veículos de comunicação do mundo, o rádio. 

(FERRARETTO, 2001). 

O rádio, por se tratar do meio de comunicação de fácil acesso e espontaneidade, auxilia 

na transmissão do esporte. Basta um repórter, microfone e outros aparelhos de transmissão para 

que as informações cheguem a seus ouvintes. Essa simplicidade de acesso faz do rádio o veículo 

mais acessado pelo público que gosta de esportes. Com isso, o jornalismo esportivo nas rádios 

é simples e dinâmico. Além disso, deixa a critério do ouvinte usar o imaginário para 

interpretações.  

Em geral, nos finais de semana, o rádio vira um veículo esportivo. As diferentes rádios 

visam informar os ouvintes através de jornadas esportivas, como cita Coelho (2003, p. 28): “As 

rádios davam (dão) show todo domingo nas principais capitais de todo o país”.  Outro ponto 

positivo em que o rádio se diferencia dos demais meios de comunicação é o fato da narrativa 

trazer traços de emoção do locutor, na maioria das vezes carregada de entonação. 

Na década de 30, o radiojornalismo esportivo começa a tomar forma com a primeira 

transmissão esportiva de uma partida de futebol, lance a lance, produzida pela Rádio Sociedade 

Educadora Paulista, através do locutor Nicolau Tuma, segundo Soares (1994).  Anterior a isso, 

as informações esportivas eram repassadas no rádio conforme o jornal noticiava. Com o novo 

formato de apresentação, as emissoras de rádio começaram a atrair maior demanda de 

empresários investindo em publicidade. No primeiro ano da década, em 1931, o locutor Nicolau 

Tuma, funcionário da Rádio Educadora Paulista, recebeu a missão de usar o rádio para 

transformar os acontecimentos do 8º Campeonato Brasileiro de Futebol, disputado pelas 

seleções do Paraná e de São Paulo em evento radiofônico, de acordo com Guerra (2002). 

Em 1933, o futebol brasileiro iniciou a profissionalização do esporte. As rádios 

necessitavam de união com o segmento e, também, atingir a grande massa de ouvintes para 

vender o seu produto.  
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As emissoras começaram a ter uma programação mais agressiva, com apelos à 

massa, e foi deflagrado um sistema competitivo, onde valia tudo e onde o poder 

econômico mais alto vencia, lembra a autora Maria Elvira Federico. Nessa 

reformulação, a transmissão esportiva surgiu como um bom apelo para 

conquistar a audiência (SOARES, 1994, p. 26). 

 

 

Em 1938, o rádio brasileiro já produzia conteúdos elaborados, apesar das dificuldades 

técnicas, como aconteceu na III Copa do Mundo, na França. Em seu artigo ”França 1938, II 

Copa do Mundo: o rádio brasileiro estava lá”, a professora Gisela Ortriwano (1999) argumenta 

que o evento mobilizou todo o país. Em locais públicos ou casas, milhares de pessoas se 

reuniam para ouvir as narrações das partidas.  

 
O rádio esportivo, principalmente quando se refere ao futebol, sempre foi um 

espetáculo à parte, uma recriação do que ocorre em campo. É um novo show 

do qual, além dos jogadores e do trio de arbitragem, participam as equipes 

esportivas, verdadeiros artistas na arte da criação de imagens e no 

estabelecimento de diálogos mentais com seus ouvintes (ORTRIWANO, 1999, 

p. 9).  

 

 No final dos anos 30, apareceram nos programas o pré-jogo e pós-jogo, que Soares 

(1994) classifica como “os subprodutos da narração esportiva”. Nesse momento, a rádio 

Cruzeiro do Sul intensificou suas atividades lançando o primeiro repórter de campo no futebol, 

Aílton Flores. Quando o narrador não achava prudente dar o nome do repórter responsável pelas 

notícias, ele usava o jargão “um canarinho me contou”. 

 Conforme aborda Ortriwano (2002-2003), com o fim do programa Matutino, que 

chegou a possuir um público de quatro milhões de ouvintes no interior do país, da Rádio Tupi, 

outros programas vieram a receber audiência e, em 1947, a Rádio Panamericana de São Paulo, 

passa a fornecer uma cobertura mais segmentada ao esporte, tanto que a emissora passa a adotar 

o slogan de “Emissora dos Esportes”, e com isso auxilia na evolução da linguagem radiofônica, 

além de introduzir no radiojornalismo uma estruturação até então não praticada.  

 Além da prática de informar, o rádio começava a usar os eventos esportivos explorando 

seu sucesso para atrair mais adeptos. Por volta dos anos 50, programas como o Domingo na 

Bola, apresentado por Manoel da Nóbrega, pela Rádio Cultura de São Paulo, começaram a fazer 

parte do cotidiano do público.  

 

Animava o auditório nas tardes dominicais, com brincadeiras, música e 

humorismo que eram levados ao ar para alegrar o dia do merecido descanso do 

prezado amigo ouvinte. Mas não era fácil concorrer com as atrações esportivas. 

A Rádio Panamericana - PRH-7, hoje Jovem Pan, foi consagrada como a 

Emissora dos Esportes, em ampla segmentação de programação, das mais 

precoces na história do rádio brasileiro (ORTRIWANO, 1999, p. 10). 
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Em paralelo, cronologicamente, os programas ajudaram a aumentar a relação do público 

com as emissoras. O Show do Rádio, lançado pela Jovem Pan em 1967, dava vida a personagens 

torcedores representados por atores humorísticos. Isso fez com que o lado humorístico e o 

esporte caminhassem em conjunto, tanto que ao ser lançado, “o programa ocupava poucos 

minutos e entrava no intervalo e no fim do jogo. Depois conquistou audiência e ganhou mais 

tempo. A sátira passou a ir ao ar após a narração do jogo, com duração média de 30 minutos”. 

(SOARES, 1994, p. 86). 

Ao final da década de 70, as rádios iniciam o auge do jornalismo esportivo com 

transmissões de jogos nas capitais do Brasil. As grandes transmissoras de São Paulo, como 

Globo, Record, Tupi, Bandeirantes e Jovem Pan, ganhavam companhia, algumas filiadas, como 

a Excelsior da Globo, outras independentes, como a Difusora e a Capital. No Rio de Janeiro, 

sete ou oito transmissoras disputavam a audiência.  

Na posição que coloca Soares (1994), com o forte estilo, existiam programas de 

auditório no rádio que tinham o lado sério e o lado humorístico. Programas como o Balancê, 

comandado por Osmar Santos no Sistema Globo Excelsior de Rádio eram bem vistos pelo 

público. Figuras importantes como Fausto Silva, hoje apresentador do Domingão do Faustão, 

estavam presentes na equipe de integrantes do programa. “Embora baseado em esporte, tinha 

também música, notícias, entrevistas, debates e bastante humor”. (SOARES, 1994, p. 85) 

Como ressaltam Madureira e Kischinhevsky (2015), no Rio de Janeiro, os ouvintes 

escolhiam entre duas emissoras de rádio, Tupi ou Globo, o que engessava o método de 

construção de conteúdo das duas e não deixava com que outras pudessem inovar.  

 

As duas emissoras juntas somam mais da metade do total de ouvintes de rádio 

no Rio de Janeiro, tomando-se as frequências em AM e FM – ambas estão 

presentes nas duas faixas, com programação replicada, exceto em dias de 

vários jogos simultâneos, quando a transmissão pode ser diferente conforme a 

frequência ou mesmo via streaming. Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, a 

Rádio Globo liderava com folga as pesquisas mensais de apuração de 

audiência. A emissora da Rua do Russel, na Glória, baseava boa parte da 

programação no tripé “música, esporte e notícia”. Com o passar dos anos, 

entretanto, essa conjugação de fatores foi sendo deixada de lado por sucessivas 

administrações (MADUREIRA E KISCHINHEVSKY, 2015, p. 10). 

. 

 

 Nesse contexto, a Rádio Tupi lutava para não perder sua colocação frente ao Ibope, 

sabendo das dificuldades que possuía para superar a Rádio Globo.  Segundo Madureira e 

Kischinhevsky (2015), nos anos seguintes conseguiu superar a força da Globo frente ao público, 
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mas problemas surgiram pela política da empresa de pagar pequenos salários aos funcionários 

e, às vezes, pagar com atraso, o que gerou revolta em suas equipes de radiojornalismo e esporte. 

 Em 1991, a criação da Rádio CBN, filiada à Rádio Globo, a antiga Excelsior, adotou o 

formato de all news, buscando exemplos de fora do país, como nos EUA, com formatos de 

construção do conteúdo (MARINHO, 2006).  Unindo entretenimento, esportes, economia e 

política à rádio, com maioria de ouvintes do sexo masculino, definiu que o segmento informativo 

seria de dar valor às informações divulgadas na emissora.  

 Conforme aborda Ferraretto (2000), a qualidade do rádio, advento de novas tecnologias 

digitais, passa a configurar um novo modo de transmissão. Além de melhorias no som, os aparelhos 

alternativos, como celular, computador e tablete, tornam mais simples os modos de propagação das 

informações produzidas pelas empresas do segmento. 

 

 

 

2.2. O RADIOJORNALISMO ESPORTIVO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Não diferente de outros estados do Brasil, anteriormente à Segunda Guerra Mundial, 

esporte e jornalismo eram pouco explorados no Rio Grande do Sul. Segundo Ferraretto (2002), 

“os amadores da radiofonia organizavam-se em entidades associativas – Rádio Sociedade Rio-

Grandense (1924), Sociedade Rádio Pelotense (1925) e Rádio Sociedade Gaúcha (1927)”. Não 

existiam formas claras de transmissão de informações, o que havia era boletins meteorológicos, 

cotações comerciais e serviços ao associado. 

Na realidade, em parâmetros atuais, não há, nesta época, uma noção clara de 

notícia, mas sim de serviço associado. Serviço que poderia ser prestado, por 

exemplo, com a colaboração da imprensa de Porto Alegre. Assim, na sua fase 

de organização, os idealizadores da Gaúcha procuraram demonstrar que os 

jornais A federação, Correio do Povo e Diário de notícias manifestavam “o 

fornecimento de fazerem transmitir pelo rádio as suas mais palpitantes 

notícias””. Esta lógica de aproveitamento do material dos diários vai vigorar 

até a década seguinte, concretizando-se na leitura de uma seleção de textos por 

volta do meio-dia-matutinos- e à noite – vespertinos. Nos finais de semana, as 

estações informavam os resultados das corridas da Associação Protetora do 

Turfe e dos matches de football, então os principais interesses esportivos do 

público (FERRARETTO, 2002, p. 206). 

 Na época, se sobressaíam as apresentações musicais ao vivo, e os noticiários possuíam 

menos importância. Com a inauguração da Rádio Difusora, no ano de 1934, não ocorre 

mudança significativa. No ano seguinte à chegada da Rádio Farroupilha, muda esse quadro, 

com boletins informativos diários, e dentre esses boletins eram incluídas notas desportivas. Os 
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padrões definidos pelos anos anteriores começam a se alterar em 1937, com a rádio Difusora, 

que introduz na sua programação o Jornal falado da PRF-9, com oito edições durante o dia. 

Dois anos depois, a Gaúcha contrata o locutor Oduvaldo Cozzi, da Rádio 

Nacional, do Rio de janeiro, que revoluciona as transmissões dos jogos de 

futebol. O passo seguinte vem nos anos 40, com o interesse despertado pela 

Segunda Guerra Mundial. Na PRH-2, estréia o Repórter Esso, em 1942, e o 

Grande jornal falado Farroupilha, no ano seguinte. Ao longo da década, o 

esporte vai ganhar força em especial graças às irradiações de Luiz Mendes, na 

Farroupilha, e de Cândido Norberto, na Gaúcha. Não será, com o jornalismo, 

o prato principal da era do espetáculo radiofônico que começa a estruturar-se. 

Juntos, no entanto, os noticiários e a cobertura esportiva plantam as sementes 

do que, depois da crise provocada pelo advento da televisão, vai fazer parte 

significativa do futuro do veículo (FERRARETTO, 2002, p. 206-207). 

  

Em 19 de novembro de 1931, a cidade de Porto Alegre faz ponto facultativo a todas as 

repartições públicas a partir do meio-dia devido a duas partidas de futebol, disputadas no já 

extinto Estádio da Baixada, onde hoje está situado o parque Moinhos de Vento. Os dois 

confrontos que pararam boa parte da capital gaúcha iniciaram com a preliminar entre 

Internacional contra Força e Luz. No duelo principal, a equipe do Grêmio enfrentou a seleção 

do estado do Paraná. Esse evento teve grande repercussão nas rádios e jornais do estado. 

Na preliminar, os times do Internacional e do Força da Luz enfrentavam-se. 

No principal, o Grêmio recebia a Seleção do Paraná, em um match tratado com 

grande acontecimento esportivo pela imprensa ao longo da semana. Facilitada 

pela proximidade com os seus estúdios localizados na Praça José Montaury, 

em frente à Hidráulica do Moinhos de Vento, a PRAG (Rádio Sociedade 

Gaúcha) leva seu microfone até a Baixada. Ao conhecido speaker da emissora, 

Ernani Ruschel, cabe conduzir a irradiação do jogo em que o Grêmio sai 

vencedor por 3x1. Avesso ao futebol, o narrador improvisado conta com o 

auxílio do desportista Ary Lund, que vai “assoprando” os nomes dos players à 

medida que a partida se desenvolve. Pioneira no Rio Grande do Sul, a 

transmissão ocorre poucos meses depois da primeira experiência deste tipo: a 

narração do jogo entre os combinados de São Paulo e do Paraná, realizada por 

Nicolau Tuma, em 19 de julho do mesmo ano, na Rádio Educadora Paulista 

(FERRARETO, 2002, p. 220-221). 

 

 Com a frequência de transmissões nos anos seguintes, os eventos começam a ganhar 

melhores condições de estrutura e, assim, no final da década de 30, Breno Caldas, um dos 

diretores da Rádio Gaúcha, convida para trabalhar em sua emissora Oduvaldo Cozzi, da Rádio 

Nacional, do Rio de Janeiro, que altera radicalmente o modo de transmissões das partidas, que 

antes citava os nomes dos jogadores enquanto conduziam a bola e a música completava o 

intervalo da partida. Através da descrição de lances e comentários no intervalo, Cozzi passa a 

executar comentários nos dois períodos de jogo.  
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Já na década de 40, na rádio Gaúcha e sob a direção de Arthur Pizzoli, o esporte ganha 

forte presença no rádio gaúcho. Ferraretto (2002) explica que “Farid Germano, à época narrador 

esportivo, usou as transmissões de jogos de futebol para combater a hegemonia da Farroupilha”. 

Luiz Mendes, que conduzia as irradiações na rádio Farroupilha, apresentava o programa 

Atualidades do esporte, noticiário de 15 minutos transmitidos de segunda a sábado, às 

18h30min.  No ano de 1944, a rádio Difusora controlada pelos Associados faz com que Mendes 

transmita jogos na PRH- e PRF-9. Estas três rádios da capital, com seu periódico esportivo 

chamam a atenção do público e, também de patrocinadores e na segunda metade da década de 

40, “um vantajoso acordo publicitário com a Cervejaria Brahma impulsiona o desenvolvimento 

da programação esportiva na PRC-2. Devido ao crescimento dos valores investidos no rádio, 

Cândido Norberto faz a primeira transmissão internacional do rádio do Rio Grande do Sul, em 

14 de maio de 1949. No mesmo período, Norberto acompanha a delegação do Grêmio para a 

disputa de jogos na Guatemala e El Salvador (FERRARETTO, 2002, p. 222-223). 

 Outros esportes também ganham notoriedade com o crescente investimento no veículo, 

como regatas, basquete e corridas de automóveis. Com isso, o esporte e o jornalismo começam 

a ocupar uma posição importante no interesse dos ouvintes, e só perdem para as radionovelas e 

os programas humorísticos e de auditório.  

No final dos anos 40, a atenção do público fixa-se nas novelas, então expressão 

máxima do radioteatro em quantidade de ouvintes, seguindo-se a elas os 

humorísticos e os programas de auditório, três gêneros que conformam o 

espetáculo radiofônico da década seguinte. Aos noticiários, às reportagens e às 

coberturas esportivas, caberá, mais tarde, depois do advento da televisão, servir 

de base para a reestruturação do rádio, abalado pela perda de atrações, público 

e anunciantes (FERRARETTO, 2002, p. 224-225). 

 

Segundo Jamile Gamba Dalpiaz (2002), em sua dissertação de mestrado sobre O 

Futebol no Rádio de Porto Alegre: um resgate histórico (dos anos 30 à atualidade), no estado, 

uma rádio começa a tomar forma por forte influência de um jornal. Trata-se da Rádio Guaíba, 

através de Caldas Junior e com o respaldo do jornal Correio do Povo. Com isso, a Guaíba entra 

forte no pequeno mercado de Porto Alegre, que possuía quatro emissoras: Rádio Gaúcha, Rádio 

Farroupilha, Rádio Difusora e Rádio Itaí; e inova ao mandar uma equipe para transmitir a Copa 

do Mundo de 1958, Mendes Ribeiro de narrador, Flávio Alcaraz Gomes e Francisco Antonio 

Caldas, com comentários de Otávio Muniz. Esse fato iniciaria uma nova fase nas transmissões 

de rádio do Rio Grande do Sul. Outro fator determinante para a crescente demanda do 

jornalismo no estado foi a vitória da seleção do Brasil na Copa da Suécia e quatro anos depois, 
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no Chile. A partir desse momento, a qualidade das transmissões e a importância dada às mesmas 

aumenta na rádio e em suas demais concorrentes, como a Rádio Gaúcha.  

Conforme aborda Dalpiaz (2002), a Rádio Gaúcha lança um programa intitulado 

Campeonato de Três Tempos, produzido por Carlos Nobre e narrado por Leonor de Souza, onde 

eram debatidos os resultados das partidas realizadas durante a semana. Tamanho o sucesso do 

programa que em 1959 saiu do estúdio e começou a ser apresentado numa das maiores lotações 

de Porto Alegre, o palco do Cinema Castelo. Com as Jornadas Esportivas, a Rádio Guaíba 

começava a introduzir novidades ao segmento. Segundo relato do jornal da emissora Folha da 

Tarde, coberturas em três locais diferentes já eram organizadas pela emissora, algo novo antes 

dos anos 60.  

Ao iniciar os anos 60, com o crescente aumento tecnológico, as rádios começam a sofrer 

a influência dos rádios portáteis, que torcedores carregavam junto a si nos estádios e, assim, a 

popularidade dos narradores e comentaristas começava a crescer. A autora define que nesta 

década mudanças ocorreram com frequência nas rádios. Pedro Carneio Pereira foi da Guaíba 

para a Gaúcha.  

 

Com a ida de Mendes Ribeiro para os quadros da Gaúcha, Pereira voltou para 

a Rádio Guaíba, como chefe do Departamento de Esportes. Em 1969 (Rui 

Carlos) Ostermann participou participou como comentarista da cobertura das 

eliminatórias pelo microfone da Rádio Gaúcha, junto com Willy Gonzer e 

Resende, mas acabou fazendo a cobertura pela Guaíba no ano seguinte 

(DALPIAZ, 2002, p.108). 

 

Dalpiaz (2002) explica que a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, trouxe dificuldades 

às duas principais rádios esportivas do Rio Grande do Sul. Devido a concessões da FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association) apenas a Rádio Record de São Paulo teria 

o direito de transmitir o evento. Sendo assim, as demais emissoras, representadas pela ABERT 

(Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) enviaram Flávio Alcaraz Gomes à 

sede da FIFA, na Suíça, para pedir que disponibilizasse a transmissão para outras emissoras. 

Henri Kaiser, secretário-geral da instituição falou que com o consentimento da BBC (British 

Broadcasting Corporation) poderia disponibilizar que emissoras do Brasil, além da Record, 

irradiassem a Copa. Nesse contexto, dez emissoras ganharam o direito à transmissão, mas por 

ordem de inscrição na Radional e Radiobrás, a Gaúcha e a Guaíba ficaram de fora, pois eram 

a décima primeira e décima segunda inscritas por ordem de antiguidade.  

 Com esses desafios, a Rádio Guaíba encontrou uma nova forma de transmissão, 

chamada de off tube, em que através de televisores na sede da BBC, os narradores poderiam 

transmitir as informações da partida, colhidas no televisor, sem necessitar estar presente no 
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campo de jogo. A Rádio Gaúcha, para não sair no prejuízo e ver sua rival ganhar os receptores 

do público, firmou parceria com a Itatiaia, de Belo Horizonte, dividindo sua equipe com a da 

rádio que estava entre as dez com concessão de transmissão. Quando a seleção brasileira foi 

eliminada por Portugal, a equipe da Gaúcha usou da estratégia da Guaíba e irradiou os jogos da 

sede da BBC. Sendo assim, também não pagaria as taxas de transmissão, com ações do governo 

militar nos anos 60, mudanças significativas ocorrem nos veículos de comunicação, rádio e tv. 

A criação da EMBRATEL, em 1965, melhora as telecomunicações do Brasil e, no mesmo ano, 

o país associa-se à INTELSAT, sistema internacional de satélites. 

 Contudo, como explica Dalpiaz (2002), preocupações começam a surgir com a chegada 

da televisão de tubo. Na Copa do Mundo de 1970, no México, o rádio estabelece avanços 

tecnológicos que possibilitam que as transmissões internacionais tenham melhor resultado. Isso 

devido ao governo de Emílio Garrastazu Médici, 28º Presidente do Brasil, entre 30 de outubro 

de 1969 e 15 de março de 1974, durante a ditadura militar do país que destituiu o poder das 

duas multinacionais Radiobrás e Radional, criando a Telebrás e resolvendo o problema de 

conseguir ligações diretas entre as capitais do país com o sistema de ligações de discagem 

direta. Para economizar gastos, o governo liberou cinco canais para transmissão dos jogos. 

Como existiam treze emissoras no Brasil, a maneira encontrada para nenhuma ficar de fora da 

Copa foi de dividir em grupos as rádios e realizar um sorteio. A Guaíba se juntou à Continental, 

do Rio de Janeiro, e a Gaúcha, com a rádio Nacional. A vitória do selecionado brasileiro na 

Copa ajudou ao governo militarista firmar suas ideologias em volta do futebol. No ano seguinte, 

1971, foi criado o Campeonato Nacional de Clubes, marco para o futebol no cenário nacional.  

A criação do profissional responsável por escolher as pautas pela Rádio Guaíba qualifica 

ainda mais o trabalho da emissora, tornando-a mais profissional. Na Rádio Gaúcha, o esporte 

vai sendo deixado de lado por motivos financeiros. No dia 30 de maio de 1971, o Gre-Nal 

determina o último espetáculo esportivo da rádio, que após o clássico resolve finalizar com o 

departamento esportivo da emissora. Como explica Dalpiaz (2002), a Rádio Gaúcha, por ser 

muito próxima da programação da rádio Farroupilha, volta seu conteúdo para um grupo de 

maior poder aquisitivo. Com isso, Cândido Norberto faz um pedido à emissora para adaptar o 

programa Sala de Redação da tevê para o rádio. Devido aos donos das rádios também serem os 

comandantes das emissoras televisivas, o rádio vai enfraquecendo, mas não perde totalmente 

seu espaço. Tanto que a Rádio Gaúcha, que havia extinto as transmissões esportivas, resolve 

retomar seu espaço. 
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A Gaúcha não conseguiu por muito tempo abdicar das transmissões esportivas, 

pois amparada no sucesso e na repercussão junto aos ouvintes do Sala de 

Redação, criado por Cândido Norberto, o departamento de esportes da Gaúcha 

voltou a funcionar algum tempo depois. Celestino Valenzuela assumiu a chefia 

do departamento, as narrações ficam a cargo de Samuel Souza Santos, Luís 

Carlos Prestes e Carlos Moacir, e a reportagem contava com Cláudio Brito, 

Valtair dos Santos e Ramiro Morais (DALPIAZ, 2002, p. 122). 

 

  

 Conforme Dalpiaz (2002), a morte de Pedro Carneiro Pereira, em acidente no circuito 

automobilístico de Tarumã,  obriga a Rádio Guaíba a trocar seu comandante do esporte e com 

isso Armindo Antônio Ranzolin assume o papel de chefia do segmento. Fato que leva a Copa 

de 1974, disputada na Alemanha, a ser transmitida na íntegra durante 24 horas por dia, tanto 

pela Gaúcha, que foi representada por Willy Gonzer, Íbsen Pinheiro e Valdomiro Morais, e a 

Guaíba pelo próprio Ranzolin, sua primeira vez na transmissão da Copa. Com forte 

representatividade nas irradiações da década, Ruy Carlos Ostermann é contratado pela Rádio 

Gaúcha em 1978, e marca uma nova fase para a emissora que começa a ganhar espaço frente à 

sua principal concorrente. Em paralelo a isso, outro fator determinante é a instalação de um 

transmissor com maior amplitude de transmissão, de 100 kilowatts.  

 A partir dos anos 80, o predomínio da Gaúcha aumenta no Rio Grande do Sul por ter 

um maior aparato tecnológico e grandes coberturas esportivas. As mudanças na administração 

da Rádio Guaíba, vendida ao empresário Renato Bastos Ribeiro pela Empresa Jornalistica 

Caldas Junior da qual a emissora fazia parte, auxiliam para que a Gaúcha se torne a principal 

rádio a transmitir o esporte do Estado. Essas mudanças tendem para que com maior predomínio 

de público e capital a emissora invista na construção da mais alta torre de irradiação do país, 

com cerca de 230 metros de altura.  

 

A Rádio Gaúcha foi, então, transformada em uma emissora basicamente 

jornalística, responsável por uma programação 24 horas por dia. A rádio 

passou a ser denominada “a fonte da informação” ao adotar os formatos all 

news e all talk, isto é, uma mistura de entrevistas e notícias com a figura do 

âncora que conversa com o ouvinte (DALPIAZ 2002, p.141). 

  

Em Porto Alegre, em 1999, a Rádio Pampa torna-se a pioneira a criar uma programação 

apenas esportiva, 24 horas por dia. Tanto que essa ação gerou o slogan “A número 1 no futebol”. 

Em seis meses, a emissora adequa toda a programação para o esporte, algo até então inédito no 

país.  

Considerada a segunda maior emissora esportiva do estado, a Rádio Guaíba, que desde 

2007 pertence ao Grupo Record, tem forte aspecto esportivo para os gaúchos. Junto da Gaúcha, 

ela exerce, tanto em gremistas, como em colorados, um papel “em nosso imaginário e na 
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organização de nossa vida cotidiana”. (DALPIAZ, 2002, p. 153). Nesse aspecto, tem em seus 

admiradores a empatia necessária com seus fiéis ouvintes para continuar como uma das 

principais emissoras do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

2.2.1 A Rádio Gaúcha 

 

 As atividades da Rádio Gaúcha iniciaram no dia 8 de fevereiro de 1927. Intitulada Rádio 

Sociedade Gaúcha, tornou-se a primeira emissora de rádio de Porto Alegre e segunda no Rio 

Grande do Sul. Conforme explica Vogt (2008), o início das transmissões ocorreu em 19 de 

novembro do ano de fundação no estúdio montado no edifício do Grande Hotel, na Praça da 

Alfândega, local mais alto ao nível do mar de Porto Alegre. Com aparelhos transmissores de 

50 watts, de pouca potência, mas que serviam para alcançar toda a capital do estado, já que não 

existiam tantas ondas radiofônicas como nos anos atuais, em seu início a rádio se mantinha 

através da mensalidade paga por alguns ouvintes. Devido a demanda por maior verba, a direção 

resolve criar espaços comerciais, colocar patrocinadores em programas e introduzir 

apresentações musicais e noticiosas. No mesmo ano, a rádio trocou de local e foi para um 

edifício próximo e, neste período, foi inaugurado o primeiro toca-disco acoplado no aparelho 

transmissor.  

 Anos mais tarde a rádio mudou de bairro e foi para o Moinhos de Vento, onde foi 

construída a torre de transmissão de madeira, que se tornaria atração turística do local. Neste 

período foi instalado um transmissor de maior alcance, um quilowatt. Nesta época, seu prefixo 

foi alterado de PRA-Q para PRC-2, e a emissora investia em programas de auditório com 

grandes celebridades da época. Em fevereiro de 1932, fez sua primeira transmissão fora de 

Porto Alegre, na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Devido à revolução Paulista de 1932, a 

procura por informações fez com que os ouvintes pegassem gosto pelo rádio e grandes grupos 

se juntavam em volta de um receptor para melhor se informar. Com uma maior censura nos 

anos seguintes, a rádio continuava a transmitir a informação ao público, como a manifestação 

integralista de 1937, a implantação do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial.  

 Segundo Vogt (2008) se iniciou a operação em ondas curtas no ano de 51, os estúdios 

localizados na Rua Sete de Setembro e as antenas de ferro no bairro Cristal, marcando um novo 

momento. Em 1957, Arnaldo Ballvé assume a direção da Rádio Sociedade Gaúcha, da qual 

Maurício Sirotsky Sobrinho fazia parte. Neste ano, Eduardo Esquemazzi, Manoel Arrochelas 
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Galvão e Nestor Rizzo assumem o comando junto e criam a Rádio Gaúcha, nome que 

permanece até os dias atuais. Junto com as rádiosnovelas, o programa de Maurício Sobrinho 

preponderava a audiência nas manhãs de domingo. A rádio expandiu seu alcance se tornando a 

maior transmissora do estado em 1978, com 100 quilowatts de potência. As principais 

mudanças a partir do crescente da rádio se deram por volta de 1983, quando foi introduzido um 

novo projeto valorizando a informação, tanto que a rádio no ano seguinte recebeu o slogan A 

Fonte da Informação. Programas como Gaúcha Repórter marcaram essa nova fase e, em 1986, 

a emissora inaugura a maior antena de transmissão de rádio do país, com 230 metros de altura. 

Nesse período, a rádio se consolida com atuação em dois núcleos, a informação e o esporte, 

rendendo diversos prêmios à emissora, como o Top Nacional Marketing pela cobertura da Copa 

do Mundo do México, em 1986. Em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, inicia seu 

período de transmissões via satélite, aderindo a uma rede de 358 emissoras de todo o Brasil.  

Com o forte predomínio no estado, a Gaúcha expandiu seu alcance para mais estados, 

como Santa Catarina, e passou a liderar a audiência do AM, (amplitude modulada) e do FM, 

(frequência modulada). Hoje o grupo Rede Gaúcha SAT, formado por emissoras filiadas à rádio 

Gaúcha conta com 143 emissoras filiadas e atua em sete estados do Brasil. A emissora conta 

com sedes em Santa Maria, Pelotas e Caxis do Sul, operando em AM nas frequências 600 KHz, 

FM 93,7 MHz na região metropolitana do estado, na região central FM 105,7 MHz e na região 

serrana FM 102,7 MHz, além de aplicativo próprio para celular. 

 

 

2.2.2 O Sala de Redação 

O jornalismo esportivo apresenta-se de forma descontraída, na sua linguagem de 

expressão, diante de seus ouvintes, neste caso, especificamente, o rádio. As notícias esportivas, 

principalmente o futebol, entretêm a maior parte das pessoas, por questões culturais do povo 

brasileiro que idolatra este esporte e seus times. 

Sendo assim, dá-se o devido destaque ao programa Sala de Redação, que foi ao ar no 

dia 19 de junho de 1971, na Rádio Gaúcha, no início sob o comando do jornalista Cândido 

Norberto. A programação consistia em leituras do Jornal Zero e depois debates esportivos. 

Cândido Norberto ficou no programa até o final dos anos 70, sendo substituído pelo jornalista 

Ruy Carlos Ostermann “o Professor”. Era ele quem conduzia os assuntos entre seus colegas 

participantes do programa, que passou a ter um cunho esportivo. Anteriormente era mais 
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jornalístico, mudando também o horário do programa, antes apresentado entre 11h e 12h, depois 

entre 13h e 14h. O programa denomina-se atualmente, “Sala de Redação- debates esportivos” 

e a partir de 1978 passou a ser transmitido, na redação do Jornal Zero, de segunda a sexta-feira. 

Quanto à formação dos apresentadores que iniciaram eram: Ruy Carlos Ostermann, mediador, 

Paulo Sant’Ana, Lauro Quadros, Kenny Braga, Cacalo, Guerrinha, Wianey Carlet (MARTINS, 

2007, p.42). 

Em 2011, o programa comemorou 40 anos e o grupo RBS prestou uma homenagem 

solene parabenizando o Sala de Redação. Seguindo as mudanças nos meios de comunicação, o 

programa, em 2014, passou a ter edições transmitidas ao vivo no site da emissora, mas somente 

às segundas, quartas e quintas-feiras (ClicRBS, 2015). Depois de muitos anos juntos nesta 

formação, o quadro de participantes sofreu algumas mudanças em 2015 e passou a ser 

comandado por Pedro Ernesto Denardin, mediador do programa, Wianey Carlet, Guerinha, 

Cacalo, Fernando Carvalho, Zé Victor Castiel, ator e colorado, João Almeida Neto, cantor e 

gremista. O programa ganhou mais 30minutos, estende-se até às 14h 30min. O programa 

também ganhou uma versão dominical com David Coimbra, Cleber Grabauska, mediador do 

programa, Luís Henrique Benfica, Luiz Zini Pires, José Alberto Andrade, Rafael Colling e Diori 

Vasconcelos. 

O programa Sala de Redação consiste basicamente em debates esportivos entre 

comunicadores gremistas e colorados, um Gre-Nal. Há várias análises “futebolísticas”, muitas 

vezes calorosas, pois cada participante tenta defender sua opinião a respeito de seu time, mas 

também há questões sobre política, sociedade, algumas notícias que ganharam destaque no dia. 

A linguagem entre eles é descontraída, informal, que proporciona momentos cômicos e, às 

vezes, gera discussões mais ufanistas por partes de alguns mais apaixonados pelos seus times 

de coração. Alguns beiram ao fanatismo e tantas divergências de opiniões, fazem com que o 

programa seja conduzido de forma bem realista, como normalmente acontece entre um papo de 

amigos que resolvem defender seus pontos de vista, mas no final tudo acaba em camaradagem. 

Outro ponto que determina a importância da opinião dos participantes do programa é que, após 

opiniões ou informações de cunho jornalístico importantes aos clubes, federações e 

profissionais do esporte, em diversas vezes o interessado ou, de maneira breve, acusado, entra 

em contato com o programa para prestar as devidas satisfações sobre o fato. 

Essa maneira de dirigir o programa faz com que o ouvinte muitas vezes se identifique, 

e se sinta representado no programa pela linguagem, entonação da voz, expressões, ou seja, 
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acaba criando laços e empatia pelo programa. Tudo isso porque o programa apresenta um lado 

do esporte que a maioria das mídias não apresenta, com fatos bem curiosos, principalmente nas 

entrevistas com os atletas, na maioria jogadores ou dirigentes de clubes, que terminam por expor 

o seu lado não visto, pelos telespectadores ou ouvintes, causando assim, uma grande audiência 

e prestigio aos radialistas protagonizadores do programa. Martins (2007) comenta sobre o 

programa: 

O Sala de Redação deixa de ser visto apenas como um programa radiofônico 

que constitui a grade de programação de uma emissora, mas também como um 

lugar de construção e veiculação de sentidos e que está constituído de 

participantes, os que executam movimentos diferenciados nos seus atos 

enunciativos, participando de contextos na construção de discurso 

(MARTINS, 2007. p. 48). 

As pessoas podem acompanhar os vídeos e a programação da rádio Gaúcha pela internet 

no site ClicRBS. O programa está se adaptando às novas tecnologias, o que proporciona aos 

ouvintes e fãs do programa acompanhar os debates esportistas tanto no rádio quanto em seus 

aparelhos eletrônicos. No programa são discutidos muitos assuntos: política, sociedade, mas o 

grande destaque é sempre o futebol, que diverte as pessoas com as discussões e piadas dos 

participantes que conduzem o programa com um misto de informação e uma pitada de 

humorismo. 
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3 A CONVERGÊNCIA E AS ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS NO RÁDIO 

Para falar sobre as estratégias midiáticas no rádio, devemos relembrar as convergências 

do veículo no que diz respeito à transmissão espontânea, ou seja, mais próxima possível do fato 

em si. Conforme Ferraretto (2000), o primeiro aparelho portátil surgiu no dia 23 de dezembro 

de 1947, através da iniciativa de cientistas da Bell Telephone Laboratories, onde sinais elétricos 

seriam transmitidos por um material semicondutor, que recebiam a energia de pilhas que 

poderiam ser trocadas, e isso daria mais mobilidade de transporte deste aparelho.  

Esse processo possibilitou que os comunicadores pudessem levar consigo um 

transmissor e, assim, mostrar o factual com mais frequência e fora do estúdio. O processo 

auxiliou, também, o ouvinte que pôde ter acesso a novas formas de reprodução das ondas 

radiofônicas, menores e menos pesadas. O primeiro dispositivo que deu essa possibilidade ao 

ouvinte chegou no mercado em 1954. “No mês de novembro de 1954, custando US$ 49,95 [...] 

e pesando apenas 375 gramas, chega às lojas de Nova Iorque e Los Angeles o primeiro receptor 

transistorizado, o Regency TR-1” (apud LOPEZ, 2009, p.28).  

Conforme Lopes (2009), o rádio transcendeu de apenas entretenimento familiar e passou 

a ser um “cúmplice do ouvinte”. Com isso, a programação iria em conjunto com as tarefas 

diárias dos ouvintes e, assim, aumentaria a responsabilidade sobre as informações repassadas 

pelas rádios, como a prestação de serviços.  

Tecnologicamente, o transistor é um dos mais significativos inventos para o 

rádio. Criado em 1947, passa a ser realmente utilizado após os anos 50. Torna 

o meio radiofônico complementar à televisão e responde à pergunta de um 

período em que a individualidade das pessoas está acentuada. Os indivíduos 

são considerados consumidores em potencial das novidades tecnológicas 

fabricadas em larga escala. O período registra ainda a miniaturização em 

diferentes áreas e o interesse é pela portabilidade, que amplia o alcance e o 

mercado (apud LOPEZ, 2009, p.28,).  

Essa mudança no comportamento do ouvinte passou a exigir mais nas transmissões. 

Com o advento da televisão, os programas até então feitos no rádio, como as radionovelas, 

radioteatros e programas de auditórios, passaram a ter um interesse maior pelo novo meio de 

transmissão e o rádio ficou obrigado a repensar a função, tanto no ambiente familiar como no 

individual. Com menos patrocínios e inserções publicitárias e os comunicadores rumando para 

a televisão, como explica Ortriwano (1985), o rádio apostou nas transmissões factuais, de cunho 

noticioso e de prestação de serviços, e deixou de lado as grandes transmissões. “A emissora 

Continental e a JB [Rádio Jornal do Brasil], no Rio de Janeiro; a Bandeirantes e a Record, em 
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São Paulo entenderam a necessidade de oferecer informação ao vivo, apesar da falta de 

mobilidade dos equipamentos da época” (apud LOPEZ, 2009, p. 28).  

Nesse processo, como explica Lopez (2009), o fazer rádio assumiu um papel mais 

dinâmico e presente “no palco dos acontecimentos após a transistorização”. No que determina 

a evolução da forma de apresentação, a exigência por novos equipamentos que possam agilizar 

o processo de apresentação e coleta das informações do próprio local do acontecimento, e o 

mais breve possível, torna o telefone fixo que até então muito útil aos informantes do rádio, o 

não cumprimento com a função assim determinada, pois demandava em vários momentos de  

deslocamento do local dos fatos para a realização das transmissões, onde houvesse alguma linha 

de transmissão disponível e, assim, perder o mais importante, o factual.  

Conforme Lopez (2009), existiam outros tipos de propagação ao vivo de informações 

utilizados pelas rádios no mundo. A transmissão ao vivo não se estabeleceu somente através de 

aparelhos telefônicos.  

Emissoras de rádio utilizaram durante anos – e em cidades de menor porte 

ainda utilizam – as conhecidas Unidades Móveis. Trata-se de sistemas de rádio 

transmissores de médio alcance que serviam como canal de comunicação direta 

entre a redação e o jornalista (ZUCHI, 2004). No rádio, muitas vezes a 

cobertura mais factual e inicial de um acontecimento se dava através deste 

sistema. O problema é que com ele não se podia realizar transmissões mais 

longas, já que a sua alimentação era feita pela bateria do veículo (PARRON, 

2002-2003). A principal vantagem das Unidades Móveis era a mobilidade, pois 

permitia ao jornalista acompanhar o acontecimento por mais tempo do que 

quando se optava pela transmissão via telefone fixo, principalmente quando se 

tratava de um evento externo. (LOPEZ, 2009, p. 29).  

O advento e popularização do telefone móvel, segundo Lopez (2009), facilita com que 

o sinal do segmento radiofônico melhore consideravelmente e, com isso, o nível de troca de 

informações entre os repórteres e redações das rádios, seja mais dinâmico. O jornalista, com 

isso, ganha novas formas de apresentação, pois com uma melhor qualidade nas transmissões ao 

vivo e possíveis deslocamentos em paralelo, o lado factual da notícia ganha em credibilidade e 

rapidez. Essa perspectiva fundamentou, atualmente, o celular como uma ferramenta 

indispensável a jornalistas. A sua multimidialidade, gravar fotos, filmar, trocar mensagem, criar 

textos e a conexão com a internet, faz dele aliado direto da profissão. “O jornalista de rádio, ao 

se pensar multimídia, pode conquistar novos públicos e novas áreas de atuação, mas para isso 

é preciso que esteja atento às várias linguagens e formatos disponíveis” (LOPEZ, 2009), como 

Adroaldo Guerra Filho no Sala de Redação.  
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Mesmo assim, não se pode deixar de notar o uso descabido novas tecnologias feito por 

meios de comunicação e jornalistas. Informações de caráter duvidoso e falta de 

comprometimento com a apuração tornam os recursos tecnológicos vilões do profissional da 

área. “Alguns não conseguem distinguir entre a vantagem dos recursos tecnológicos, que 

encurtam o tempo despendido entre a apuração e a veiculação da notícia, e a função básica do 

radiojornalismo, que é informar bem e com segurança, independentemente dos recursos 

tecnológicos” (apud LOPEZ, 2009, ABREU, 2003, p. 02). Os avanços tecnológicos devem 

então fazer parte do cotidiano do jornalista, mas sempre como instrumento de facilitação da 

produção jornalística, do trabalho bem executado e facilitado de apuração, da captura de 

imagens e vídeos momentâneos e de entrevistas bem elaboradas.  

Nos dias de hoje, as principais emissoras de rádio do país se utilizam de aplicativos para 

internet, onde se é possível acessar, tanto informações diárias de diversas redes sociais, quanto 

escutar o seu conteúdo instantaneamente em diversos locais do mundo por conexão com a 

internet móvel, 3G ou 4G. Segundo Lopez (2009), o ouvinte consome produções dessas 

emissoras “em formato podcast ou newslatters enviadas a seu aparelho. Hoje, as expansões das 

potencialidades do aparelho celular auxiliam ao jornalista que atua no rádio e, também, aos 

demais meios de comunicação, em sua atualização diária de conteúdo e interação com seus 

ouvintes. Sempre presente nas rotinas dos jornalistas, os avanços tecnológicos ajudam no 

desenvolvimento da profissão. A internet, por exemplo, como cita Lopez (2009), alteraram as 

rotinas produtivas do jornalismo, criando novos formas e gêneros da criação do conteúdo 

jornalístico.  

Conforme a autora cita existem duas formas de apropriação para esse potencial: a) a 

utilização, em meios convencionais, da rede como uma ferramenta de busca de informações e 

conteúdo complementar, que auxilia a apuração tradicional; e b) a criação do webjornalismo, 

mas distinto dos meios convencionais, com características próprias e configurado como uma 

modalidade específica. Complementando o assunto o uso da rede compreende a diversos meios 

de coletas de dados com ajuda de um aparelho com acesso à internet. O uso de aparelhos 

semelhantes ao computador “identifica o processo de coleta de dados com auxílio do 

computador e que, para Nora Paul (1994), abrange quatro modalidades: 1) reportagem, 2) 

pesquisa, 3) referência e 4) encontro” (apud LOPEZ, 2009, p. 32, MACHADO, 2003, p.23).  

Ao entender o conceito de inserção tecnológica no jornalismo e adentrar no que diz 

respeito ao webjornalismo como função ao radiojornalismo, temos de citar Palacios (2005), que 
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apresenta os conceitos de hipertextualidade, interatividade, multimidialidade, memória, 

personalização e descompasso de espaço e tempo. Todos esses contextos tornam a principal 

função da internet possível, a potencialização. Como explica o pesquisador, a hipertextualidade 

não diz respeito apenas à internet, pois jornais e enciclopédias já utilizavam deste recurso. A 

internet veio para fomentar e ampliar o seu uso com a associação de vídeos com imagens, 

escritas e áudios em um só produto, que não é final e pode ser alterado em qualquer momento 

e assim atualizado. A instantaneidade, muito presente no radiojornalismo, faz-se presente e tem 

muita força pela facilidade de acesso a conteúdo produzido para o jornalismo online e da 

produção do mesmo. As possibilidades criadas pelas características da web, junto da capacidade 

de armazenamento de dados que ela dispõe, eleva a utilidade do jornalismo na web com outras 

plataformas, como o radiojornalismo. Conforme aponta Lopez (2009) em sua pesquisa, o rádio 

mesmo não dispondo da hipertextualidade, pois segue uma linha narrativa impedindo o leitor 

de escolher por onde queira seguir, continua sendo um dos principais meios de comunicação 

do Brasil. As duas principais interligações entre os conceitos do webjornalismo apontados por 

Palacios (2005) que se interligam com o radiojornalismo são: a interatividade e a 

espontaneidade.  

O rádio é um meio de comunicação interativo por natureza, que visa à 

representação de seu público, e, até por isso, costuma ser local ou regional, 

construindo uma identificação desse ouvinte com a emissora (FERRARETTO, 

2001). No rádio, o ouvinte ouve a sua voz, sabe sobre seu bairro, liga e 

conversa com os comunicadores, fideliza-se, confia e, a partir daí, sugere 

pautas, confidencia informações, envolve-se com a emissora (SALOMÃO, 

2003). O rádio é sim um veículo que fala para milhões (McLEISH, 2001), que 

tem uma audiência heterogênea e nem sempre conhecida (FERRARETTO, 

2001), mas, ainda assim, por identificação de interesses, consegue manter sua 

relação próxima com seu público. (LOPEZ, 2009, p. 33) 

 Nessa relação, pode se afirmar que o rádio já não é mais considerado um transmissor de 

informações local. “Com a ruptura dos limites de espaço e tempo no webjornalismo e a oferta 

cada vez maior de informações para o público o rádio, caso não passasse a mesclar informações 

locais, nacionais e internacionais, ficaria para trás.” (Lopez, 2009, p. 34).  Então o meio de 

comunicação, como os outros demais se insere com força na globalização das informações. O 

uso de dispositivos com acesso à internet, como tablets e smartphones, mostram que nem 

sempre o jornalista precisa estar presente no cenário dos acontecimentos. “As ferramentas para 

isso ampliam-se a cada dia, aumentando a possibilidade de uso da internet como fonte.” (Apud 

LOPEZ, 2009, MACHADO, 2003). Neste aspecto a internet faz com que a convergência do 

rádio adentre a essas novas tecnologias e faça bom uso. O programa Sala de Redação utiliza 

com frequência um aplicativo para o smartphone de troca de conversas intitulado Whatsapp 
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onde qualquer pessoa, que tenha o número do telefone passado pela emissora, pode enviar e 

receber mensagens, instantaneamente, no horário e na transmissão do programa.  

 Em comum acordo com Lopez (2009) o público pode se introduzir como um produtor 

de conteúdo com o advento das rádios nas redes sociais. Isso torna a internet uma ferramenta 

de aproximação poderosa e agregadora e faz com que o “ouvinte-internauta se identifique com 

o programa e seus comunicadores.  

A rádio está na internet, tem arquivo disponível para seu público, está no 

Twitter..., no YouTube, no Flickr... O rádio está no celular, no carro, no 

computador. Cada vez mais o rádio, revisto, metamorfoseado, próximo e com 

preocupações com o jornalismo, com a utilidade pública e com o serviço, está 

presente na sociedade. Cada vez mais o rádio é rádio. Atualizado 

tecnologicamente, com mudanças em sua rotina e nas ferramentas que integra 

e que o compõem, mas ainda rádio. (LOPEZ, 2009, p. 36) 

O rádio passa a uma nova etapa de produção e atenção ao público, e assim, o processo 

final ainda é complexo. O jornalismo no rádio anda em constante transformação, pois ainda não 

se tem um cenário fixo a longo prazo, já que novos aplicativos e novas redes sociais, em um 

curto espaço de tempo, são criados e massificados por diversos usuários que adentram a esses 

segmentos com facilidade. Essa frequente mudança e potencialização do radiojornalismo 

mostra que o veículo passa por uma constante mudança, que poderá chegar a um ponto de 

equilíbrio entre as constantes mudanças e o fazer rádio, um limite. Nisso “O rádio deixa de ser 

um monomídia, que só contava com o som, para ser de agora em diante multimídia, um universo 

de síntese” (apud LOPEZ, 2009, MARTÍNEZ-COSTA, 2001, p. 60). 

A internet então, como explica Lopez (2009) é usada pelo rádio como forma de 

distribuição de seu conteúdo, como um meio de recepção da informação. O aparelho celular, 

smartphone, passa a englobar diversas funções que propõe ao público integrar no processo de 

produção. O profissional da área necessita de uma diversificação em suas técnicas para que 

consiga acompanhar as mudanças tecnológicas e pense em novas estratégias de narrativa. Nesse 

processo de construção de uma identidade, o jornalista, cada vez mais multimídia, deve pensar 

nesse novo ambiente de trabalhado, interligado à novas ferramentas e possibilidades, de 

multiplataforma, coordenando novas funções a sua rotina produtiva. Além de ser o 

comunicador, ele deve pesquisar informações, falar com repórteres no campo e utilizar dessas 

novas ferramentas para trazer a opinião do ouvinte até o programa e melhor introduzí-lo no 

produto, sem perder as principais funções do veículo, a comunicação e a prestação de serviços. 
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4 GUERRINHA, UM JORNALISTA MULTIMÍDIA 

Integrante do programa Sala de Redação, Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, estreou 

na profissão de radialista como narrador de corridas de cavalo (turfe) e possuía uma coluna na 

Zero Hora até o jornal perder o interesse pelo assunto. Segundo ele (VOZES DO RÁDIO, 

2008); “tinha medo do rádio porque eu estava acostumado a fazer jornal. No jornal escreveu 

apaga, não concorda apaga e faz de novo. Na rádio se tu dizes uma coisa não tem volta, acabou 

e tu arrumas um processo”.  

No final dos anos 90, através de convite feito por Paulo Roberto Falcão, por se tratar de 

um sujeito com humor ácido, ele fez o Falcão na Gaúcha, onde entrevistaram um dos maiores 

atacantes brasileiros da história o popular Romário. A dinâmica do programa pedia que 

Guerrinha instigasse, Falcão lhe dava condições para isso em suas conversas, pois Guerrinha é 

uma pessoa extrovertida, sempre de bem com a vida e faz as perguntas que a maioria dos 

repórteres não têm coragem de fazer, como ele mesmo diz: “[...]de uns tempos pra cá, tenho 

feito uma coisa que a Gaúcha até tá pensando em comercializar. Todas as sextas-feiras conto 

piadas. Aí o cara liga o rádio e tem um sujeito lá chamando o outro de senil, o outro pergunta 

quando é que tu vais morrer. O cara quer risada, sabe, quer chegar bem informado”. (VOZES 

DO RÁDIO, 2008). O radialista não está preocupado se as piadas são para menores ou se tem 

alguém que vai se ofender, ele quer desopilar o ouvinte.  

Após alguns programas, com a saída de Ibsen Pinheiro, pois esse concorreria a cargo 

político e teria que se afastar do seu programa na televisão, Guerrinha iniciou no meio de 

comunicação no programa Lance Final, na RBS, ao lado do hoje companheiro de Sala de 

Redação, Cacalo. O programa não durou muito tempo, pois a Globo entrou com o Globo 

Esporte no horário. Nesse período, Guerrinha foi parar no programa Sala de Redação, a convite 

de Nelson Sirotsky, onde substituiria o colorado identificado Kenny Braga, que entraria em 

férias. Por possuir características únicas, Guerrinha foi mantido no Sala, onde atualmente tem 

cadeira cativa. Adroaldo Guerra Filho é bem humorado, de espírito cômico e irreverente, 

conduz o programa com espontaneidade, deixando de lado a forma mais reservada e imparcial, 

muitas vezes utilizada pelos radialistas e repórteres. 

Desde 2001, Guerrinha está no Sala de Redação. Segundo ele, “Eu sou o mais moderado 

da coisa”. (MARTINS, 2007, p. 58), ou seja, ele se considera diferente de seu colega colorado 

Fernando Carvalho, que é um apaixonado pelo Internacional, pois quando o time perde, ele 
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pensa que não merecia ter perdido. Guerrinha diz ser um cara crítico. Exigente, quer ver seu 

time ganhar e ser campeão, não criticar e nem tocar flauta nos gremistas, ele se diverte com os 

colegas e com o programa. Hoje, tem sua coluna do Jornal Diário Gaúcho, do Grupo RBS e 

tem seu próprio programa que vai ao ar aos sábados, na Rádio Gaúcha, o Paredão do Guerrinha, 

que convida personalidades do esporte para uma conversa franca, polêmica e descontraída. 

Também possuía um blog intitulado Guerra Total, onde usava de suas impressões e 

informações sobre os caminhos que Grêmio e Internacional seguem no âmbito esportivo e 

administrativo. O blog hoje migrou para a página do Diário Gaúcho Online, mudando o nome 

para Coluna do Guerra, semelhante à do jornal. 

Esse modo irreverente do jornalista Guerrinha mostra que sua forma de discurso 

funciona frente aos ouvintes. O que pode determinar isso é o fato de utilizar da linguagem 

informal e coloquial, com o tom sério. Lopez (2009) mostra que o ambiente a que ele pertenceu 

possa ter influenciado diretamente a forma com que o jornalista trata dos assuntos cotidianos 

do esporte.  

Nelas, as interferências poderão ocorrer por conta do contato direto do 

jornalista com o palco da ação. O jornalista, como dito, sofre interferências de 

suas ações pessoais, de suas crenças, valores e conhecimento acumulado. 

Portanto, esse tipo de transmissão influencia a emissão da mensagem. Além 

desse contexto individual, o contexto da informação, do acontecimento em si 

também interfere na transmissão da informação e na leitura que o comunicador 

faz dela. A classificação de gêneros jornalísticos, então, é importante para que 

o jornalista conheça e compreenda os caminhos que pode seguir de acordo com 

seus objetivos em um determinado momento (Lopez, 2009, p. 100). 

 O uso constante de expressões por Guerrinha aproxima sua narrativa com o público, já 

que essa linguagem coloquial remete a um ambiente caseiro, familiar e de amizade. Coisas 

como “se eu comprar um circo o anão cresce”, que cita a falta de sorte da pessoa, dão às suas 

frases tons de humor que, muitas vezes durante o cotidiano de quem o escuta se faz necessário 

para quebrar a rotina maçante imposta pelo mercado de trabalho. Isso mostra ao ouvinte que 

ele cria um vínculo muito forte com o jornalista devido a essa linguagem popular, como algo 

que remeta ao fundo do pensamento, ou seja, “o barulho da chave da porta de entrada da casa, 

que significa que papai está em casa e está tudo bem” (apud LOPEZ, 2009, THORN apud 

HENDY, 2007, p. 117) como é descrito em um estudo pelo Thorn com jovens na Grã-Bretanha 

sobre associações com sons que fazem com que a memória retome alguma situação vivenciada 

e construa a noção de tempo e espaço sobre o que é proposto. Como cita Balsebre (1994) apud 

Lopez (2009), três fatores, imagem, memória e associação de ideia devem ser fundamentais 

para a percepção da mensagem radiofônica e, por consequência, sua eficaz transmissão da 
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informação. Neste contexto, o rádio em si deve entender que é um meio, além de tudo, de 

expressão, mais do que um meio de informação e, neste sentido, Adroaldo Guerra Filho, por 

ser um profissional adepto a várias mídias, pode ser considerado como um jornalista radiofônico 

contemporâneo.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 Para conceituarmos a importância do esporte, principalmente o futebol, a utilização de 

Rinaldi (2000) define como “manifestação cultural e como meio de transmissão ideológica, 

sendo a mídia o principal canal para essa veiculação ideológica”. Neste contexto, através da 

pesquisa, buscamos quais são as estratégias utilizadas por Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, 

no programa Sala de Redação.  

 O referencial teórico procurou definir a história do Radiojornalismo no Brasil, através 

de Ferraretto (2000), comentando o início do veículo considerado um dos pilares da 

comunicação. Através de Coelho (2003), citamos as vertentes do rádio quando iniciaram no 

esporte. Conforme explicou Guerra (2002), foi nos anos 30 do século passado, o começo da 

busca pela afirmação no esporte com grandes figuras do veículo. Soares (1994) foi usado para 

pontuar a relação rádio e futebol para tornar o esporte escutado pela grande massa de ouvintes 

da época. Ortriwano (1999) abordou que as rádios já elaboravam conteúdos especiais. Segundo 

Cabral (1993), os narradores da época já lidavam com a informação. A partir de Madureira e 

Kischinhevsky (2015), definimos como era o rádio do Rio de Janeiro nas décadas de 70, 80 e 

90. A utilização de Marinho (2006) serviu para destacar o rádio nos anos 90 no país, com o 

aporte de Ferraretto (2002) para embasar a chegada de novas tecnologias.  

 No capítulo seguinte, Ferraretto (2002) auxilia nas escritas sobre o início do 

radiojornalismo esportivo no Rio Grande do Sul e a sequência do segmento. Dalpiaz (2002 e 

2007), por sua vez, embasa a pesquisa do ano de 1958.  Sobre a Rádio Gaúcha, nos servimos 

de dados obtidos no site do Grupo RBS (2015) e no trabalho de Vogt (2008), que conta, do seu 

surgimento, até tornar-se a maior emissora de rádio do Estado. A respeito do Sala de Redação, 

buscamos informações na pesquisa de Martins (2007) e no site do ClicRBS (2015). 

 A abordagem sobre convergência e estratégias midiáticas no rádio teve base em com 

Ferraretto (2000), que explica a primeira mudança significativa do dispositivo. Com o auxílio 

da pesquisa de Lopez (2009), conceituamos as mudanças do veículo e a criação de novas 

tecnologias que auxiliam o rádio, até chegarmos no objeto de estudo, ou seja, Adroaldo Guerra 

Filho. Uma entrevista de Guerrinha ao “Projeto Famecos conta a sua História” (2008) serviu de 

base para conhecermos melhor o profissional e a pessoa. Com mais um auxílio de Lopez (2009), 

tratamos de características e fatos para um jornalista de rádio ficar conhecido e ter tantos 

ouvintes e seguidores.  
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A seguir, vem a transcrição das falas de Adroaldo Guerra Filho nos programas Sala de 

Redação dos dias 10 de agosto de 2015, após o Gre-Nal vencido pela equipe do Grêmio pelo 

placar de 5 a 0; e 16 de setembro, após o Internacional vencer Corinthians (SP) por 2 a 1, e o 

Grêmio derrotar o Atlético Paranaense, também, por 2 a 1, em jogos do Campeonato Brasileiro 

da Série A de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

6 ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

6.1 GUERRINHA NO SALA DE REDAÇÃO – 10/08/2015 

A seguir, realizamos a transcrição das falas do jornalista Adroaldo Guerra Filho, o 

Guerrinha, durante a edição do dia 10 de agosto de 2015 do programa Sala de Redação, um dia 

após a vitória do Grêmio sobre o Internacional, por 5 a 0, no Gre-Nal 407, válido pelo 

Campeonato Brasileiro de 2015. A descrição, via texto, é importante para analisarmos, na 

sequência, as estratégias que o profissional usa nos seus comentários. 

06:23 - Ele participou de gol (falando do Pedro Rocha, atacante do Grêmio). 

10:04 – Não é sempre que o cara vai fazer o gol de pênalti. Hahaha (suposto pênalti para o 

Inter). 

11:53 – Três, quer que eu numere? Hahaha (falando da média de gols sofrida pelo Inter treinado 

por Diego Aguirre). 

22:40 – Que, aliás, não é nenhuma novidade, o Grêmio joga assim, o Grêmio abre mão, 

inclusive, da referência para ter mais gente no meio-campo, e outra coisa, deixa eu dizer aqui, 

e foi barato pelo volume e pelo que mostrou o Grêmio. O Grêmio empurrou o Inter. Falta de 

ambição. 

23:52 – Mas será que não era cansaço, olha aqui ó, deixa eu dizer uma coisa aqui, foi barato, o 

presidente do Grêmio, ao final do jogo, usou uma frase que eu concordo plenamente com ele, 

foi jogo de um time só. Segundo lugar que ai já vamos adiantar. O Inter sabe o porquê que 

perdeu? O Inter não ganhou da Chapecoense domingo passado. O Inter era um avião que vinha 

ameaçando cair, e agora eu tô falando sério, há algum tempo. Hoje me escreveram: mas vem 

cá, Guerrinha, tu não tem uma dor no peito pela demissão do Aguirre? Isso que o Wianey disse 

é a maior verdade. Não, não tenho. O Aguirre só não tomaria 5. O Aguirre tomou 3 do Atlético 

Paranaense. 3 do Atlético Mineiro, 3 do Sport Recife, 3 do Tigres, 3 do The Strongest. Foi só 

por causa do Aguirre? Não, não. Eu até discordo dessa coisa que o Internacional tem que correr, 

primeiro de tudo, atrás de um treinador, não! O Internacional, primeiro de tudo, tem que correr 

atrás de um preparador físico. Ontem, quando eu vi o Fernandinho na beira do campo, eu disse 

na Gaúcha, eu digo, olha, agora é contra-ataque aqui pelo lado, toda hora, e vai sair na cara do 

gol, foi, foram dois lances e dois gols, o Inter caminhava e o Roger, inteligentemente, bom, vou 

colocar velocidade pelo lado onde vai abrir tudo, e abriu mesmo, escancarou, então, essa queda 

do Internacional pode, ela foi vexaminosa, porque tu tomar 5 é ruim sempre, o Internacional, 
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no ano passado, tomou 5 da Chapecoense. Parece que, no Campeonato Brasileiro, isso é lei, 

tem que em um jogo tomar 5. Bom, mas o Inter não vem sendo nada há muito tempo. Então, eu 

fico naquela dúvida, se as pessoas que estão lá no Beira-Rio sabem por que tá acontecendo isso, 

porque, se não sabem, não adianta trocar só o treinador, não adianta botar jogador pra rua, 

contratar jogador. Não, não! Tem que saber por que. 

26:48 – A gente para pra dizer assim, tem que mandar um monte embora, eu concordo com o 

Fernando (Carvalho), não é a hora ainda da gente ter essa decisão que fulano não joga. Não é 

isso, Wianey, se tu não der condições de trabalho pro cara, entendeu? E quando eu falo em 

condições de trabalho, fisicamente, um profissional tem que estar preparado e a maioria deles 

não está. Não tá, tu olha pros caras e eles estão com bunda de baiana, grande, arrastando no 

chão, o cara larga na corrida com qualquer um, e eu não tô falando do jogo de ontem, o 

Internacional tomou contra-ataque da Chapecoense domingo no Beira-Rio. Por quê? Porque tu 

não ganha na corrida dos caras, tu tá mal preparado. Ninguém tá tirando as virtudes do Grêmio, 

não, não. Claro, não tenha dúvida. A grande prova disso é que o Grêmio foi tão superior que a 

Chapecoense, que também jogou mais que o internacional, não conseguiu fazer gol. É isso. Foi 

ou não foi? 

43:38 – Sabe que eu tava, eu vi a notícia que o Piffero tá no Rio, é isso? Eu comecei a fazer um 

exercício e tô achando que ele não foi atrás de treinador no Rio, acho que ele não foi. Sabe por 

quê? Não tem disponível e tô falando sério, quem é que tá no Rio? O Celso descartou, hoje de 

manhã, no Time Line. O Oswaldo de Oliveira, que tá no Rio, que tava parado, que poderia 

resolver. O Muricy, a família é São Paulo, então, eu tô achando que o Vitório foi atrás antes de 

tudo de um preparador físico. O Paixão, o Paixão não pode ser? Mas tá errado, Fernando, 

preparador físico tem que ser do clube, Fernando. Se não, tu corre o risco de vir aqui gente que 

não vai dar certo e ai tu vai ter que mudar a rota no meio do caminho.  

46:31 – É simples, o cara não vem sozinho, o cara não trabalha, ele vai ter que mudar os planos 

dele. O São Paulo tinha o Carlinhos Neves e tinha o Milton, tem até o hoje o Milton Cruz. Mas 

quanto tempo teve o Carlos no São Paulo? Olha, eu tenho que levar dois comigo, então, tu tenta 

treinar o time da padaria, ali talvez eles precisem de um cara pra entregar o pão e tu faz o pão. 

Mas vem cá, eu não tô querendo e não é pra contratar um cara pra chegar de ônibus, tu tá 

contratando um treinador, ah, eu vou levar um auxiliar comigo, perfeito, chegou ao ponto. Mas 

faz a aposta, faz aposta.  
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48:17 – Eu acho que tem dois treinadores que estão descartados, tá. Um deles, e eu até acho 

que são treinadores que um deles poderia assumir o Inter, que era o Mano, mas tá descartado. 

Por quê? Porque tá parado aqui. Acho que não é o Oswaldo de Oliveira, que tá parado. Bom, ai 

nós temos que ligar para o Piffero, a menos que tu me consiga 250 por mês e eu te resolvo a 

parada, vou amanhã, só por isso. Que eu vou ter que correr riscos. Não, me dá 250, que eu vou 

correr riscos e assumo lá. Não, não é eu o técnico, eu resolvo a questão. Agora, não é eu que 

vou, porque é aquele negócio, porque a imprensa é que derrubou o Aguirre, eu não recebi 

nenhum agradecimento nem um presente quando o Inter foi campeão do mundo, nem tu, né, 

Wianey, porque ai derrubamos o Fossati, nós não recebemos nada. A imprensa é que derruba? 

Não! A imprensa não derruba nada. Pô é resultado, claro. 

50:00 - Se ele tiver ganhando, Cacalo, não tem pressão, não tem nada. Não, não. Eu vou te 

provar que não é bem assim, o Vagner Mancini foi invicto. Pois é, foi a imprensa que derrubou? 

Sabe o que que derruba treinador? Derruba resultado e convicção de dirigente. Daqui a pouco, 

o cara olha lá e diz vem cá, olha, não é o que eu quero, apesar de estar conseguindo resultados, 

não é o que eu quero. Pode ser mais, tu muda. Então, o Inter vai achar um treinador, olha vou 

me arriscar dizer aqui uma coisa. Não, esse rapaz tem um ano e meio de trabalho. O que vou 

dizer aqui ó, essa informação sobre o Muricy deixa uma certeza, o Inter vai contratar técnico 

até o fim do ano para esperar o Muricy. Não, mesmo assim. Por quê? Porque o Muricy deve ter 

dito, “ano que vem, eu volto a trabalhar”, então, o Inter vai tapar o buraco até o final do ano, 

pra esperar o Muricy. Agora temos que ver quem é o treinador que se sujeita a trabalhar até o 

final do ano. Não é o Oswaldo de Oliveira. Não é o Mano Menezes. O Clemer saiu por outra 

bronca.  

1:00:24 – Eu tô achando que aquela churrasqueira quebrou né. Ontem, o Abel cogitou levar ele 

para Arábia. Não sei, não sei. É só botar um salário na minha conta que eu resolvo o problema. 

Não, não, não. Eu vou assumir remunerado. Porque eu tenho que pagar conta, tudo pra ir daqui 

pra trabalhar lá, ai eu resolvo, resolvo. Eu vou ser pago pra resolver, vou ser um executivo pra 

resolver. Executivo de futebol. Eu não sou, hoje eu sou jornalista. Vem cá, quem paga o 

treinador? Como é que eu vou definir aqui. Eu vou exercer lá, tu vai resolver esse tipo de bronca. 

Bom, tudo bem, minha função eu vou resolver, vou trabalhar. Ele perguntou, e ai? Que vai 

acontecer com a vinda do D’Alessandro? Não sei! O Internacional tem que resolver a vida do 

D’Alessandro e não eu. Já foi (Aranguiz) 40 e alguma coisa, vi hoje de manhã. 48,6 né? Sei lá.  

1:16:34 – O Leão tá fora do mercado, apesar dele ter dito, eu vi uma entrevista dele esses dias 

que disse que ainda não encerrou, não é lembrado por ninguém, mas eu acho que tá muito claro 
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uma coisa, que o Inter vai contratar um técnico até o fim do ano. Então, essas grandes figuras, 

ele vai esperar o Muricy. Por exemplo, se ele tenta o Muricy, ele dá um ano e meio pro Muricy, 

não tem problema nenhum. Agora, é certo que ele vai esperar o Muricy, até porque o Muricy 

não vai voltar para São Paulo ano que vem. O Muricy vai ficar na praça se voltar a treinar. Esse 

ano, tu vai colocar um cara até o final do ano. Sim, perfeito. O segundo é o Corinthians, ou 

Atlético, ou o Grêmio. E aí? O que tu me diz? Ai, vamo lá né! Então, nós vamos fazer o seguinte, 

nós vamos contratar, nós vamos pensar na contratação o seguinte, ó, o técnico vai ser até o final 

do ano para esperar o Muricy. Esse técnico chega aqui com a obrigatoriedade, com a 

necessidade, de arrumar pontos para não cair. É o ano do Inter, mas tu vai deixar isso claro com 

o treinador, tu não tenha dúvida que tu vai deixar isso claro. Ah, aí e um outro problema, ai, é 

oferta e procura. Tem muito cara que pega até o fim do ano, tem muito que tá desempregado. 

É aquele negócio, é a lei da matemática, tu vai faturar 100 mil por mês pra ficar três meses, não, 

mas tu não ganha nada pra ficar em casa três meses, não! Me dá 100 mil. Não, não tem. O 

problema todo é o dinheiro. Tu vai fazer uma oferta pro cara, o cara vai dizer: “vem cá, eu 

ganho mais correndo o risco lá”. Quanto? 150 por mês? 200 por mês? Vamo bota ele, o valor. 

Eu em casa não ganho nada, apanho da minha mulher e tenho mijada e tenho, não, não! Vamo 

treinar lá, vamo embora. Esse é treinador pra um ano e meio. Campeão da Copa América.  

1:21:27 – Eu não tenho dúvida sobre a qualidade, o conhecimento do Sampaoli, minha dúvida 

é se ele trocaria a seleção do Chile por um trabalho em clube. O cara tá com a moral nas alturas, 

ganhou agora a Copa América, né, o Chile é visto como candidato à Copa do Mundo, pelo time 

que formou, eu não sei, eu sinceramente não sei. O dinheiro é que fala alto. O Inter não pensa 

em será, dois nomes que a gente falou aqui, o Argel, o Lisca? Eu não sei, não sei! O grande 

treinador na visão do Vitório Piffero, neste exato momento, chama-se Muricy Ramalho. Esse é 

o treinador que tem a sua preferência para treinar o Internacional. Como o Muricy Ramalho não 

vai pegar este ano, por problemas médicos, por pressão da família, uma série de coisas, o que 

que ele vai fazer? Ele vai esperar o ano que vem. O Muricy deve ter dado esperanças, disse: 

“hora, o ano que vem, eu volto a trabalhar”. Então, eu preciso resolver um problema urgente, 

daqui até o final do ano. Então, nós temos que trabalhar em cima desse nome. Quem é o nome 

que vai pegar agora até o final do ano. Não sei. Vem cá, ele não vai trabalhar no São Paulo, o 

Vasco não deixa. Haha. Mas tem que começar a ganhar né! 
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6.2 GUERRINHA NO SALA DE REDAÇÃO - 17/09/2015 

Em sequência, a reprodução escrita dos comentários de Adroaldo Guerra Filho, o 

Guerrinha, no programa Sala de redação do dia 17 de setembro de 2015, um dia após o Grêmio 

vencer o Atlético Paranaense por 2x1 no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR pelo 

Campeonato Brasileiro Série A e o Internacional derrotar o Corinthians pelo mesmo placar no 

estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS. 

8:45 – Não sei, mas não quero acreditar que seja verdade. Não quero acreditar! Ainda não ouvi, 

mas não quero acreditar que seja verdade. Esse negócio de que o cara é gremista, é colorado, é 

cruzeirense, atleticano, não interessa isso. Isso não pode acontecer, nós todos vamos morrer, 

certo? Eu vou usar, eu vou bater aqui na mesa (três batidinhas na mesa de madeira) para que 

demore para acontecer com todos nós, mas eu vou citar o caso. Morre o Fernando Carvalho 

(três batidinhas na mesa de madeira), morre o Cacalo (três batidinhas na mesa de madeira), não 

haverá um minuto de silêncio no Grêmio e Internacional, pelo que representam? Claro que sim. 

Então isso é uma grande de uma bobagem. Não, não! Não to até querendo isso Fernando 

(Carvalho). Eu to querendo usar a nomenclatura de gremista e colorado. Há não, não fizeram 

porque o cara é gremista ou não fizeram porque o cara é colorado? Não, não é por aí. Eu não 

ouvi nada, não quero dizer que foi a direção do Inter, que não foi a direção do Inter. Eu só quero 

dizer que foi uma grande de uma bobagem. 

10:05 - Isso não pode acontecer, as pessoas têm que entender que a rivalidade é dentro do campo 

e futebol é só um jogo e mais nada, acabou. Isso é fomentar, inclusive violência. Alguém chegou 

no árbitro e avisou que não era para fazer, né? Não sei quem fez, mas ta errado, tem que até 

esclarecer isso aí. Tá errado, completamente errado. Futebol é só um jogo. Mas alguém deu a 

ordem, eu não quero acreditar que quem deu a ordem foi o gandula. Não quero acreditar. Se foi 

o representante da federação, ele tem que esclarecer. Exatamente, tem que saber. Agora, a 

ordem veio de alguém não foi o árbitro que chegou e disse assim, eu não vou fazer um minuto 

de silêncio, não foi! Tava definido já Cacalo. Porque a notícia não foi que haveria um minuto 

de silêncio. A notícia foi que o um minuto de silêncio estava cancelado. Então, alguém 

suspendeu, alguém cancelou. Quem é o alguém? É alguém autorizado a fazer isso? Ta errado 

cara, ta errado. Fernando Carvalho deu essa ai ontem, foi perfeita essa aí, faz sábado o um 

minuto de silêncio. Passa por cima disso, entendeu? Acaba com isso, futebol é só um jogo. 

13:40 – Eu não quero acreditar que tenha sido a direção e vou me basear numa coisa. Nós 

tivemos essa semana o jantar do Grêmio, o Vitório (Pifero) tava lá. Quando era aniversário do 
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Internacional, o Romildo (Bolzan) tava lá. Não quero acreditar. Eu vou mandar com 48 horas 

de antecedência, o cara vai morrer depois de amanhã, ta aqui o documento. Não, não! Vamos 

parar. O cara que escreveu isso aí tem que botar os dedos na tomada. 

24:00 – Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar da minha parte o caso aí. Se a pessoa que 

morreu fosse torcedor do Caxias, ou Juventude, seria feito o minuto de silêncio? Então vamos 

terminar com essa palhaçada de que o cara é gremista ou colorado. Perfeito. É que pode 

acontecer, Fernando (Carvalho), eu também acho concordo contigo nem gosto disso, mas eu 

vou te dizer o seguinte, isso pode acontecer no futuro porque o cara é gremista ou colorado? 

Não, não! Não é por isso que tu tem que fazer, entendeu? O cara é merecedor de um minuto de 

silêncio? É, acabou. É uma doença isso aí cara, é uma doença. O futebol ta doente. 

24:51 – Porque o Inter fez na mão do Argel (Fucks) sua melhor atuação. O Inter conseguiu 

ontem ser equilibrado, mesmo com três volantes. O Inter não tava jogando mal com três 

volantes, não tava, tava bem o Inter. Tava com posse de bola, iniciativa e jogando dentro do 

campo do Corinthians inclusive, ai tomou um gol e, eu também concordo que acontece é do 

jogo, um gol acidental, mas essa é um gol acidental. A bola vai cair na mão do Alisson e ela 

desvia no meio do caminho e trai o Alisson. E ai, imediatamente, o Argel acaba trocando o 

time. Ele tira um dos volantes, o Wellington, e coloca mais um jogador ofensivo. E não foi por 

acaso que ele (Argel) fez isso, ele disse na coletiva, tava trabalhando isso durante a semana. E 

o Inter passou algum tempo ali, uns poucos minutos sentiu o gol, sim né? Mas logo em seguida 

voltou ao jogo. Teve uma bola parada, que eu tenho falado, falei aqui antes do jogo contra o 

Vasco que o Inter tinha ido lá. Pô, o que tinham treinado de bola parada nunca vi. Fez de novo 

gol de bola parada, o primeiro gol, né? E no segundo o Paulão, o Paulão foi o. Eu não conheci 

o Paulão ontem.  Só pra dizer uma coisa Wianey (Carlet), o Internacional foi tão bem no jogo 

ontem, eu tive dificuldades, confesso pra ti, dificuldades no final de escolher o melhor do 

Internacional em campo. Eu tive dificuldades. Eu escolhi o Nilton.  

29:00 – Tem mais um detalhe, tem mais um detalhe. Eu não sou o dono da verdade, mas 

convenhamos, conversando com as pessoas tu nota isso. O jogo contra o Corinthians é o 

segundo Gre-Nal para o Internacional. É o jogo da superação. O Internacional tem espinha 

atravessada na garganta contra o Corinthians. É o jogo da superação. O Internacional entra 

contra o Corinthians como se fosse o segundo Gre-Nal da vida dele. Sim, mas a pilha é a mesma. 

A pilha, tem sim (Wianey Carlet), tem. O Rafael Moura deu um balãozinho, o Paulão deu um 

drible da vaca. Eu vou te dizer, ontem hahaha. 
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30:07 – Ontem me lembraram que a última vez que isso tinha acontecido no Internacional 

(substituição de jogador do Inter no primeiro tempo de jogo), foi com o Falcão no Olimpico, 

no Gre-Nal que ele colocou o Zé Roberto. Isto. O Zé Roberto desmanchou o time do Grêmio. 

Me lembraram isso ontem, que a última vez que isto tinha acontecido pelo Internacional.  

30:34 – E compras né! Hahahaha. (Comentando a ausência de João de Almeida Neto que 

mandou mensagem ao programa dizendo que estava em Livramento-RS). 

32:10 – É o que o Inter tava bem distribuído. E o Corinthians tem um jogador que hoje foi 

convocado até (para seleção do Brasil) que é Renato Augusto, ta demais, ta jogando muita bola. 

Elias não jogo nada, não jogo nada. Ele sai pro lado do campo né? Hahaha (em concordância 

ao comentário de Fernando Carvalho de que o jogador Jadson não jogou bem). 

41:09 – O Nilton ta fora. (falando do próximo jogo do Inter contra o Figueirense, dia 

13/09/2015).  

41:22 – É. Eu acho que sim. E não foi casual, o que é mais importante né? (Substituição do 

técnico do Inter no intervalo do jogo). Foi trabalhado aquilo, ele disse (Argel), não faço coisas 

porque tenho que fazer, porque adivinhei. Não, não. É porque eu trabalhei isso, essa hipótese 

de que daqui a pouco sai em desvantagem e tem que mudar o time. O Wellington até saiu 

contrariado, o que é normal né? Porque ninguém gosta de sair naquela altura do jogo. Mas eu 

volto a dizer o Inter, concordo com o Fernando (Carvalho), o Inter mesmo perdendo, ele antes 

de tomar o gol ele até tomar o gol, ele tava bem no jogo, não tava mal. Ele (Argel) só pensou o 

que? Eu não posso deixar pra daqui a pouco, vou tomar logo a atitude pra ver se consigo virar 

pelo menos em igualdade de condições, e foi bem sucedido. Isso, isso. Deu certo. 

45:15 – Confiante. Confiante que é muito importante. (Referência ao time do Grêmio) 

46:23 – Mas sabe que tem algumas coisas do Atlético-PR, uma coisa do Atlético me chamou 

atenção. Aquele número 10, (Marcos Guilherme) movediço né? Pelo lado, joga pelo lado. 

Velocidade. Jogou muita bola. É bom olhar esse jogador ai, não sei se é novo, se é velho, não 

sei se é do Atlético, não sei, mas é bom olhar é um jogador interessante. 

47:14 – O Inter sábado muito, eu olhando assim não sei se jogam os dois (D’alessandro e Sasha), 

porque o Internacional tem uma decisão quarta-feira. É, mas eu não sei, o Internacional tem 

uma decisão quarta-feira, não vamos esquecer. Esse jogo de ontem ele é mais importante para 

quarta-feira do que para sábado. Ontem o Internacional saiu de campo assim pensando, nós 

ganhamos do líder, nós temos bala para enfrentar o Palmeiras. O jogo de ontem foi definitivo 
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pra aumentar a confiança do Internacional para o enfrentamento contra o Palmeiras. O Inter 

sabe, e aí vem o discurso ta muito claro, depois dos jogos, do treinador, da direção, dos 

jogadores, de jogo a jogo. O Inter sabe que é complicado chegar no G4, apesar da distância de 

pontos. Não sei, mas isso é outro problema. O Inter também sabe que a possibilidade de 

enfrentar o Palmeiras é real e com chances de ganhar. Ontem aumentou essa chance. Pois é, 

mas qualquer deslize no sábado e uma lesão ta fora quarta e o ano foi pro ralo. Esse é o 

problema, é como o caso, vou transferir pro Grêmio, o caso do Marcelo Grohe que ele disse 

uma coisa ontem espetacular, só jogo cem por cento, só cem por cento. Não adianta voltar, 

Maicon voltou contra o Goiás e parou de novo, parou de novo! 

1:00:15 – Hoje eu to Moacir Franco, morto estou. Hahaha. Eu quando entro em motel hoje eu 

entro com espeto. Espeto, carne, sal grosso, essas coisas todas. O cara diz: e a mulher, eu digo 

que mulher, hahaha. Tem um amigo nosso daqui da RBS que inclusive, e é sério o que eu to 

contando, que arrumou uma tremenda de uma encrenca por causa desse motel aí. Ele morava 

ali perto dos bancários e, o cara não é idiota, o cara que mora na rua do motel frequentar aquele 

motel, o cara não vai. Bom, ai o cara no sábado de manhã, a mulher dele disse vamo da uma 

caminhada? Vamo! E ele saiu pra caminhar com a mulher. Quando passou na frente do motel 

o cara gritou, eu vou dizer o nome, Renatinho, era o Renato Dorneles, Renatinho, e claro que 

ele arrumou uma bronca. O cara conhecia o Renatinho do carnaval e ai até dizer pra mulher que 

bla, bla, bla, não, que tu anda vindo aqui. O Renatinho é o único cara que, ao contrário dos 

clubes brasileiros, não se preocupa com sorteio. Ele decide sempre fora de casa, hahaha. 

1:03:28 – Me tira uma dúvida. Tu disse que transmite pra quantos países? 110. Esses jogos das 

onze da manhã? Eu achei que era pra atingir a asa. (Falando com um representante da Globo, 

Richard, que gravou o Sala de Redação para conceituar o Gre-Nal fora do Brasil, em 110 

países). 

1:06:00 – Quem vai matar a saudade é o Abel Braga, que vai pro Al-Jazira, hahaha. (Falando 

do Wianey Carlet). 

1:07:38 – Não tinha motivo, haha. (Falando do Fernando Carvalho comemorando o Mundial 

do Inter em 2006, contra o Barcelona-ESP). 

1:08:15 – Quantos dias mais por aqui? (Richard) A diária compensa né? Haha. Tu também 

assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu também tem o Corinthians como grande rival? Eu 

to dizendo é o sentimento dos colorados. Tu ouvia ontem os colorados felizes da vida que 

tinham ganho do Corinthians. Deixa eu até fazer uma referência ao Fernando Carvalho. Eu tava 
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ouvindo, vendo melhor, na terça-feira o Bola da Vez da ESPN. Que foi entrevistado o Ricardo 

Oliveira. Por sinal um cara super esclarecido, um cara maravilho, perguntaram pra ele porque, 

qual era o sucesso, trinta e cinco anos jogando e chegando como ele chegou aqui. E ele disse 

olha, eu vou dar e deu motivos, o Geovanio (jogador) que perguntou pra ele do Santos, que 

como é que ele chegou até os trinta e cinco (ano), ele disse assim, com três receitas. Primeiro, 

treinar forte, se alimentar bem e dormir bem, que é o recado pra essa molecada que gosta de 

dormir pouco. Ai perguntaram, ai o Muricy (Ramalho) fez uma pergunta pra ele. Ricardo, tu 

acha que nós teríamos sido campeões da libertadores se tu tivesse jogado aquela partida, a 

última partida? E ele disse, eu vou explicar então o porquê que não joguei. Eu não joguei, 

porque quem me tirou do jogo foi o presidente do Internacional Fernando Carvalho. Como o 

Fernando Carvalho? O Betis (clube espanhol) queria contratar o Rafael Sóbis e o Jorge Wagner 

e em troca da prioridade para eles contratarem foi pedido ao Betis para que o contrato não fosse 

renovado e ele até te elogiou isso, o cara que tirou o Ricardo Oliveira do jogo do Beira-Rio. 

Ricardo Oliveira disse isso. (O Fernando Carvalho) Só tem o cabelo de bobo, hahaha. Deixa eu 

comentar uma outra rápida aqui, o jogador e eu não vou dizer o nome do jogador, evidente, que 

ontem eu entrevistei para sábado o (Fábio) Mahseredjian pro Paredão do Guerrinha, que ele 

tava ai com o Corinthians, e teve um jogador que se apresentou lá, pesou 80 kg e tal. No outro 

dia foi pesar de novo, 84kg. Pô, mas vem cá, o que é que houve contigo? Há, eu comi quatro 

baurus e tomei dois litros de coca cola. Sim, então teu problema é prisão de ventre? hahaha 

1:17:56 – E tem uma outra coisa que, ele mantém o Ernando na lateral, ou volta o Arhtur? 

(Pergunta pro Fernando Carvalho). Eu to falando pra sábado, pra sábado talvez ele mexa.  

1:19:13 – O dono dos dois maiores públicos no campeonato brasileiro é o Coritiba. Coritba e 

São Paulo e hoje Coritiba e Flamengo. Joga fora né? (Chapecoense). Não joga o Pato, não joga 

o Ganso. 

1:20:16 – E mais uma prova ontem, eu quero referir isso aqui, o Inter fez três modificações né. 

Uma por ordem tática no primeiro tempo, a outra por ordem física e, também, a terceira por 

ordem física do Valdívia e do Vitinho e em nenhuma das substituições foi aventada a 

possibilidade do aproveitamento do Anderson. Parece que o Argel começa a desistir do 

Anderson. Parece que começa a desistir, depois de ter visto. Ele botou, ontem, o Rafael Moura, 

trocou a função do Lisandro (López) né, e daqui a pouco botou um menino do júnior (categoria 

de base) pra jogar de volante, até da pra entender naquela altura do jogo, vamo preservar, vamo 

manter o resultado, mas o Anderson não é mais opcional.  
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1:21:39 – Eu vi pouco, não vi tudo do Grêmio. Eu pedi pra gravar e hoje vou ver melhor o 

Grêmio. Eu achei que o menino que entrou no lugar do Galhardo de novo não entrou bem. Não, 

ele até jogou no Novo Hamburgo com três zagueiros ali, eu sei, mas se o Galhardo não jogar 

não vai ser ele né? Não vai ser ele. É tem o outro menino, (Lucas Ramon) é acho que é esse. E 

o Fred (Fluminense) eu não sei se saiu na rua no Rio ontem. É ele não, sabe, não sei se ele 

sentiu o peso da camisa, ele não tá. No Novo Hamburgo ele até fez um bom Gauchão, ele não 

fez mal Gauchão, fez um bom Gauchão, mas no Grêmio não ta conseguindo. O Fluminense eu 

queria saber do Fred como foi o dia dele, depois do pênalti ontem, ele já tava marcado, precisou 

sair com seguranças ontem do Maracanã. É pois é (referência a agressão por lata de cerveja ao 

Fred). O treinador, que eu acho que tem culpa sim, pois são quantos jogos sem ganhar, seis? 

Sete? Oito? Não sei quanto, mas o treinador se o treinador perdeu a mão quando chegou o 

Ronaldinho. O time dele até então não era uma Brastemp? Não, não era, mas era um time 

equilibrado. Hoje não é mais nada, o Fluminense ta completamente, e o que que ele vai, e pra 

onde é que ele vai, o Fluminense. O Fluminense teve o Cristóvão (Borges), Ricardo Drubscky 

aquele e agora o Enderson (Moreira) e diz que vai mudar o perfil, agora quer um motivador.  

1:23:39 – Qual é, o próximo jogo do Corinthians é o Santos. O próximo jogo do Atlético-MG 

é o Flamengo, é isso? 

1:24:00 – Diante desses números (aproveitamento do Inter com Argel de treinador) eu fico 

pensando. Quanto tempo o Inter perdeu com o Aguirre? Quanto tempo perdeu, mas!  

 

6.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 Nos subcapítulos a seguir, criamos três categorias para abordar as estratégias midiáticas 

utilizadas por Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, no programa Sala de Redação, nas duas 

edições analisadas: linguagem coloquial; ironias no rádio e conversa séria no rádio. Essas três 

categorias vão ajudar a entender o conceito de que Guerrinha tem sobre o radiojornalismo 

esportivo, a espontaneidade e a interação que a mídia necessita, e o entretenimento necessário 

para o discurso não ser massificado e cansativo. 

 

6.3.1 Linguagem coloquial 

 Nesta categoria, vamos mostrar que Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, usa uma 

linguagem acessível a qualquer ouvinte do programa, sem vulgaridade de palavras e 



43 
 

 

argumentos. Ao dar sua opinião, ele se utiliza do discurso semelhante a uma conversa entre 

amigos, ou com algum conhecido, momento que aproxima ao máximo os participantes do 

programa e quem os escuta. 

 Na sequência, o comentário sobre a busca da equipe do Internacional por um novo 

treinador, onde Guerrinha fala com outro integrante do programa, Fernando Carvalho, sobre o 

que estaria pensando o dirigente do clube, Vitório Piffero, e como ele deveria suceder da melhor 

maneira. Mesmo sem esse trecho de explicação, para os ouvintes diários ou esporádicos do 

programa, ou apenas aqueles que acompanham as informações sobre o esporte do Rio Grande 

do Sul, principalmente, o de maior notoriedade, o futebol, fica fácil entender sobre o que 

Guerrinha comenta. 

Sabe que eu tava, eu vi a notícia que o Piffero tá no Rio, é isso? Eu comecei a 

fazer um exercício e tô achando que ele não foi atrás de treinador no Rio, acho 

que ele não foi. Sabe por quê? Não tem disponível e tô falando sério, quem é 

que tá no Rio? O Celso descartou, hoje de manhã, no Time Line (SALA DE 

REDAÇÃO, 10.08.2015). 

 Continuando a conversa sobre quem poderia se tornar o treinador do Internacional após 

a demissão de Diego Aguirre, o jornalista interage com  Fernando Carvalho e cita “mudar a rota 

no meio do caminho” para explicar uma decisão equivocada  que no futuro terá de ser corrigida. 

O Oswaldo de Oliveira, que tá no Rio, que tava parado, que poderia resolver. 

O Muricy, a família é São Paulo, então, eu tô achando que o Vitório foi atrás 

antes de tudo de um preparador físico. O Paixão, o Paixão não pode ser? Mas 

tá errado, Fernando (Carvalho), preparador físico tem que ser do clube, 

Fernando. Se não, tu corre o risco de vir aqui gente que não vai dar certo e ai 

tu vai ter que mudar a rota no meio do caminho (SALA DE REDAÇÃO, 

10.08.2015). 

 

 Em seguida, Guerrinha informa sobre o que estaria sendo planejado pela equipe do Inter, 

sobre o ano seguinte e o novo treinador. Podemos ver que a utilização de um jargão, como 

“tapar o buraco”, que seria preencher a vaga de treinador, reafirma o uso da linguagem popular, 

ou seja, coloquial, que diferencia seus argumentos sobre os demais companheiros de programa. 

Então, o Inter vai achar um treinador, olha vou me arriscar dizer aqui uma 

coisa. Não, esse rapaz tem um ano e meio de trabalho. O que vou dizer aqui ó, 

essa informação sobre o Muricy deixa uma certeza, o Inter vai contratar técnico 

até o fim do ano para esperar o Muricy. Não, mesmo assim. Por quê? Porque 

o Muricy deve ter dito, “ano que vem, eu volto a trabalhar”, então, o Inter vai 

tapar o buraco até o final do ano, pra esperar o Muricy. Agora temos que ver 

quem é o treinador que se sujeita a trabalhar até o final do ano. Não é o 

Oswaldo de Oliveira. Não é o Mano Menezes. O Clemer saiu por outra bronca 

(SALA DE REDAÇÃO, 10.08.2015). 
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Semelhante ao trecho anterior, onde Guerrinha utiliza de jargões, nota-se a frase “o cara 

tá com a moral nas alturas” para dizer que o trabalho do treinador da seleção do Chile, Jorge 

Sampaoli, tem sido muito elogiado no mundo e, sendo assim, seria difícil o Inter contratá-lo 

depois do Gre-Nal vexatório, que perdeu por 5 a 0. 

Eu não tenho dúvida sobre a qualidade, o conhecimento do Sampaoli, minha 

dúvida é se ele trocaria a seleção do Chile por um trabalho em clube. O cara tá 

com a moral nas alturas, ganhou agora a Copa América, né, o Chile é visto 

como candidato à Copa do Mundo, pelo time que formou, eu não sei, eu 

sinceramente não sei (SALA DE REDAÇÃO, 10.08.2015). 

 

No parágrafo a seguir, algumas atitudes mostram a intimidade que o jornalista tem ao 

expor sua posição sobre determinado caso. Na questão, a discussão sobre a falta do “minuto de 

silêncio” no jogo entre Internacional e Corinthians, no Beira-Rio, que deveria homenagear o 

Gaúcho da Copa, torcedor ilustre conhecido em diversos países por ir a diversas Copas do 

Mundo trajado da indumentária gaúcha, bombacha, bota e, o que configurava seu personagem, 

a réplica da taça que o campeão do torneio recebe e a camiseta da seleção do Brasil. Ao levantar 

a questão, Guerrinha usou da presença de duas personalidades, como  Cacalo, ex-presidente do 

Grêmio, e Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, e assim, as frases, “Morre o Fernando 

Carvalho (três batidinhas na mesa de madeira), morre o Cacalo (três batidinhas na mesa de 

madeira), não haverá um minuto de silêncio no Grêmio e Internacional, pelo que representam? 

Claro que sim.”, que define bem o seu modo de fala direcionado ao simples, coloquial, com 

superstições conhecidas por diversos brasileiros. 

Eu vou usar, eu vou bater aqui na mesa (três batidinhas na mesa de madeira) 

para que demore para acontecer com todos nós, mas eu vou citar o caso. Morre 

o Fernando Carvalho (três batidinhas na mesa de madeira), morre o Cacalo 

(três batidinhas na mesa de madeira), não haverá um minuto de silêncio no 

Grêmio e Internacional, pelo que representam? Claro que sim. Então isso é 

uma grande de uma bobagem. Não, não! Não to até querendo isso Fernando 

(Carvalho). Eu to querendo usar a nomenclatura de gremista e colorado. Há 

não, não fizeram porque o cara é gremista ou não fizeram porque o cara é 

colorado? (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). 

 

O modo com que aborda o tema, falando de algo complexo e temido por várias pessoas, 

como a morte, mostra que, apesar de ser torcedor do Internacional, Guerrinha não perde o cunho 

jornalístico, a forma de abordar questões importantes ao cenário gaúcho e seu lado supersticioso 

ao dar as três batidas na mesa, que segundo ditado popular afasta coisas ruins e as isola longe 

de quem profere as mesmas e ao seu redor. Isso determina o quanto Adroaldo Guerra Filho é 

pertinente em seu discurso, informativo e coloquial. 
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6.3.2 Ironias no rádio 

 Em seu discurso sobre como o Internacional teria sofrido uma goleada histórica para 

seu rival, o Grêmio, Guerrinha faz a referência a um avião para definir o time colorado. Levando 

em consideração a opinião de Wianey Carlet sobre o treinador demitido dias antes, Diego 

Aguirre, que era insuficiente e foi insuficiente para a equipe, ele ironiza como poderia ter sido 

diferente o jogo com Aguirre à beira do campo, quando comenta “tu não tem uma dor no peito 

pela demissão do Aguirre?...,Não, não tenho. O Aguirre só não tomaria 5”, usando de seu 

tradicional deboche em forma de humor.  

Inter sabe o porquê que perdeu? O Inter não ganhou da Chapecoense domingo 

passado. O Inter era um avião que vinha ameaçando cair, e agora eu tô falando 

sério, há algum tempo. Hoje me escreveram: mas vem cá, Guerrinha, tu não 

tem uma dor no peito pela demissão do Aguirre? Isso que o Wianey disse é a 

maior verdade. Não, não tenho. O Aguirre só não tomaria 5. O Aguirre tomou 

3 do Atlético Paranaense. 3 do Atlético Mineiro, 3 do Sport Recife, 3 do Tigres, 

3 do The Strongest. Foi só por causa do Aguirre? Não, não (SALA DE 

REDAÇÃO, 10.08.2015). 

 

A seguir, Guerrinha usa do estereótipo nacional de que o povo baiano é preguiçoso, 

como o carioca, que seria malandro, “tu olha pros caras e eles estão com bunda de baiana, 

grande, arrastando no chão” para dizer que a equipe do Inter não tem preparo físico suficiente 

para disputar com igualdade uma partida de futebol.  

Não tá, tu olha pros caras e eles estão com bunda de baiana, grande, arrastando 

no chão, o cara larga na corrida com qualquer um, e eu não tô falando do jogo 

de ontem, o Internacional tomou contra-ataque da Chapecoense domingo no 

Beira-Rio. Por quê? Porque tu não ganha na corrida dos caras, tu tá mal 

preparado (SALA DE REDAÇÃO, 10.08.2015). 

 

Na sequência, a reprodução do comentário do jornalista sobre quem seria o próximo 

treinador da equipe do Internacional. Como se percebe, ao levantar o assunto, ele sugere que 

com 250 mil reais em sua conta ele treinaria o time sem nenhum problema, porque poderia 

deixar de lado sua carreira, já que o dinheiro seria suficiente para isso “Bom, ai nós temos que 

ligar para o Piffero, a menos que tu me consiga 250 (mil) por mês e eu te resolvo a parada, vou 

amanhã, só por isso. Que eu vou ter que correr riscos.”. Isso para explicar seu ponto de vista de 

que um treinador ruim não deve continuar no cargo e nem merecer com que a imprensa não 

critique seu trabalho e rotular a mídia de “derrubadores de treinador”.  

Bom, ai nós temos que ligar para o Piffero, a menos que tu me consiga 250 

(mil) por mês e eu te resolvo a parada, vou amanhã, só por isso. Que eu vou 

ter que correr riscos. Não, me dá 250 (mil), que eu vou correr riscos e assumo 

lá. Não, não é eu o técnico, eu resolvo a questão. Agora, não é eu que vou, 
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porque é aquele negócio, porque a imprensa é que derrubou o Aguirre, eu não 

recebi nenhum agradecimento nem um presente quando o Inter foi campeão do 

mundo, nem tu, né, Wianey, porque ai derrubamos o Fossati, nós não 

recebemos nada. A imprensa é que derruba? Não! A imprensa não derruba 

nada. Pô é resultado, claro (SALA DE REDAÇÃO, 10.08.2015). 

 

Ao comentar a ausência do outro integrante do programa, o cantor João de Almeida 

Neto, que estaria em Rivera, cidade do Uruguai, que faz fronteira com o Brasil, Guerrinha diz: 

“E compras né! Hahaha” (risos) (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). 

Esse tipo de tratamento pode ser notado com outros membros do Sala de Redação, como 

Wianey Carlet, que criticava muito o treinador Abel Braga por ter um time muito ofensivo, e 

hoje recebe brincadeiras por isso. “Quem vai matar a saudade é o Abel Braga, que vai pro Al-

Jazira, hahaha (risos).” (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). O comentário surgiu devido ao 

programa gravado no dia seria exibido por todo mundo, num documentário produzido pela Rede 

Globo, sobre as rivalidades no mundo, e por consequência, a Gre-Nal. 

No trecho a seguir, Guerrinha cita a história que um companheiro de empresa contou 

sobre um problema gerado por um desentendimento com a esposa. Nesse contexto, algumas 

frases que marcam a ironia forte do jornalista em seu discurso: “Hoje eu tô Moacir Franco, 

morto estou. Hahaha (risos)”, falando de como está a sua vida sexual. Outra frase faz um 

paralelo entre o futebol e a situação que passou o amigo: “O Renatinho é o único cara que, ao 

contrário dos clubes brasileiros, não se preocupa com sorteio. Ele decide sempre fora de casa, 

hahaha (risos).” O parágrafo a seguir e as frases anteriores citadas confirmam como Guerrinha 

consegue ser humorado e não faltar com respeito a um colega.  

Hoje eu to Moacir Franco, morto estou. Hahaha (risos). Eu quando entro em 

motel hoje eu entro com espeto. Espeto, carne, sal grosso, essas coisas todas. 

O cara diz: e a mulher, eu digo que mulher? Hahaha (risos) . Tem um amigo 

nosso daqui da RBS que inclusive, e é sério o que eu to contando, que arrumou 

uma tremenda de uma encrenca por causa desse motel aí. Ele morava ali perto 

Edos bancários e, o cara não é idiota, o cara que mora na rua do motel 

frequentar aquele motel, o cara não vai. Bom, ai o cara no sábado de manhã, a 

mulher dele disse vamo da uma caminhada? Vamo! E ele saiu pra caminhar 

com a mulher. Quando passou na frente do motel o cara gritou, eu vou dizer o 

nome, Renatinho, era o Renato Dorneles, Renatinho, e claro que ele arrumou 

uma bronca. O cara conhecia o Renatinho do carnaval e ai até dizer pra mulher 

que bla, bla, bla, não, que tu anda vindo aqui. O Renatinho é o único cara que, 

ao contrário dos clubes brasileiros, não se preocupa com sorteio. Ele decide 

sempre fora de casa, hahaha (risos) (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). 

 

O último parágrafo mostra o comentário sobre jogadores acima do peso. Conforme 

conversa com o preparador Fábio Mahseredjian em seu programa Paredão do Guerrinha, da 
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Rádio Gaúcha. A frase “Pô, mas vem cá, o que é que houve contigo? Há, eu comi quatro baurus 

e tomei dois litros de coca cola. Sim, então teu problema é prisão de ventre? Hahaha (risos).”, 

mostra a irreverência e como consegue buscar informações de outros profissionais com a sua 

forma discursiva. 

Deixa eu comentar uma outra rápida aqui, o jogador e eu não vou dizer o nome 

do jogador, evidente, que ontem eu entrevistei para sábado o (Fábio) 

Mahseredjian pro Paredão do Guerrinha, que ele tava ai com o Corinthians, e 

teve um jogador que se apresentou lá, pesou 80 kg e tal. No outro dia foi pesar 

de novo, 84kg. Pô, mas vem cá, o que é que houve contigo? Há, eu comi quatro 

baurus e tomei dois litros de coca cola. Sim, então teu problema é prisão de 

ventre? Hahaha (risos) (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). 

 

Podemos dizer que, através desse comentário, nota-se que a ironia é um ponto forte de 

seu discurso, não só no programa Sala de Redação, mas em seu cotidiano. As brincadeiras com 

companheiros de programa e o modo de interagir sem perder a educação, ou utilizar de palavras 

vulgares qualificam seu discurso e o tornam interessante ao público em geral.   

 

 

6.3.3 Conversa séria no rádio 

 Nesta parte, através dos dois programas do Sala de Redação transcritos, mostramos que, 

apesar de toda descontração, do discurso coloquial que o jornalista Adroaldo Guerra Filho 

utiliza, a ferramenta principal da profissão é seguida à risca, a informação. A seriedade imposta 

quando se é necessário mostrar a maturidade que Guerrinha atingiu na sua formação 

profissional. Quando cita: “Isso não pode acontecer, as pessoas têm que entender que a 

rivalidade é dentro do campo e futebol é só um jogo e mais nada, acabou.”, Guerra mostra toda 

a sua preocupação com atitudes tomadas dentro do campo de jogo que podem influenciar 

atitudes errôneas nas pessoas. No parágrafo a seguir ele fala sobre o fato adverso ao jogo de 

Internacional e Corinthians, que destoou do confronto, onde refere-se ao acontecido como um 

ato de discriminação. 

Isso não pode acontecer, as pessoas têm que entender que a rivalidade é dentro 

do campo e futebol é só um jogo e mais nada, acabou. Isso é fomentar, 

inclusive violência. Alguém chegou no árbitro e avisou que não era para fazer, 

né? Não sei quem fez, mas tá errado, tem que até esclarecer isso aí. Tá errado, 

completamente errado. Futebol é só um jogo (SALA DE REDAÇÃO, 

17.09.2015). 
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Essa preocupação com a ocorrência anterior ao jogo, quando aborda com discurso firme 

e incisivo: “Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar da minha parte o caso aí. Se a pessoa 

que morreu fosse torcedor do Caxias, ou Juventude, seria feito o minuto de silêncio? Então 

vamos terminar com essa palhaçada de que o cara é gremista ou colorado. Perfeito.”, mostra o 

quanto foi tomado pelo fato e seu lado jornalístico e preocupado com o cotidiano sobre o qual 

discursa, o esporte e futebol, o que nos remete à prestação de serviço, um dos fatores pelo qual 

da escolha dos usurários pelo meio de comunicação, o rádio. 

Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar da minha parte o caso aí. Se a pessoa 

que morreu fosse torcedor do Caxias, ou Juventude, seria feito o minuto de 

silêncio? Então vamos terminar com essa palhaçada de que o cara é gremista 

ou colorado. Perfeito. É que pode acontecer, Fernando (Carvalho), eu também 

acho concordo contigo nem gosto disso, mas eu vou te dizer o seguinte, isso 

pode acontecer no futuro porque o cara é gremista ou colorado? Não, não! Não 

é por isso que tu tem que fazer, entendeu? O cara é merecedor de um minuto 

de silêncio? É, acabou (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). 

Na sequência, a análise do jornalista sobre a vitória do Inter no confronto. Dentro dessa 

análise, há pontos que demonstram seu conhecimento sobre o assunto que o fez chegar em sua 

posição como profissional. Guerrinha comenta: “Porque o Inter fez na mão do Argel (Fucks) 

sua melhor atuação. O Inter conseguiu ontem ser equilibrado, mesmo com três volantes.”. 

Detalha de como a equipe do Internacional conseguiu se sobressair sobre o adversário: “Tava 

com posse de bola, iniciativa e jogando dentro do campo do Corinthians inclusive, ai tomou um 

gol e, eu também concordo que acontece é do jogo, um gol acidental, mas esse é um gol 

acidental. A bola vai cair na mão do Alisson e ela desvia no meio do caminho e trai o Alisson.” 

Uma leitura tática detalhada sobre o que pensou o treinador Argel Fucks do jogo: “E ai, 

imediatamente, o Argel acaba trocando o time. Ele tira um dos volantes, o Wellington, e coloca 

mais um jogador ofensivo. E não foi por acaso que ele (Argel) fez isso, ele disse na coletiva, 

tava trabalhando isso durante a semana.”. Assim, Guerrinha ganha a atenção de quem entende, 

e também, de quem não entende como o jogo de futebol se apresenta. Muitos que não estavam 

no estádio assistindo ao jogo, podem entender melhor a representação dos detalhes que 

compõem a partida de futebol. 

Porque o Inter fez na mão do Argel (Fucks) sua melhor atuação. O Inter 

conseguiu ontem ser equilibrado, mesmo com três volantes. O Inter não tava 

jogando mal com três volantes, não tava, tava bem o Inter. Tava com posse de 

bola, iniciativa e jogando dentro do campo do Corinthians inclusive, ai tomou 

um gol e, eu também concordo que acontece é do jogo, um gol acidental, mas 

esse é um gol acidental. A bola vai cair na mão do Alisson e ela desvia no meio 

do caminho e trai o Alisson. E ai, imediatamente, o Argel acaba trocando o 

time. Ele tira um dos volantes, o Wellington, e coloca mais um jogador 
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ofensivo. E não foi por acaso que ele (Argel) fez isso, ele disse na coletiva, 

tava trabalhando isso durante a semana (SALA DE REDAÇÂO, 17.09.2015). 

 

 Mesmo assumindo a sua preferência clubista pelo Internacional, o jornalista fala 

abertamente do Grêmio, e nem mesmo os integrantes do programa representantes do Grêmio 

vão ao desencontro de seus comentários: “Eu achei que o menino que entrou no lugar do 

Galhardo de novo não entrou bem. Não, ele até jogou no Novo Hamburgo com três zagueiros 

ali, eu sei, mas se o Galhardo não jogar não vai ser ele né? Não vai ser ele.” Isso mostra a 

preocupação do jornalista com informações relevantes aos ouvintes.  

Eu vi pouco, não vi tudo do Grêmio. Eu pedi pra gravar e hoje vou ver melhor 

o Grêmio. Eu achei que o menino que entrou no lugar do Galhardo de novo 

não entrou bem. Não, ele até jogou no Novo Hamburgo com três zagueiros ali, 

eu sei, mas se o Galhardo não jogar não vai ser ele né? Não vai ser ele. É tem 

o outro menino, (Lucas Ramon) é acho que é esse. E o Fred (Fluminense) eu 

não sei se saiu na rua no Rio ontem. É ele não, sabe, não sei se ele sentiu o 

peso da camisa, ele não tá. No Novo Hamburgo ele até fez um bom Gauchão, 

ele não fez mal Gauchão, fez um bom Gauchão, mas no Grêmio não ta 

conseguindo (SALA DE REDAÇÃO, 17.09.2015). 

 

Sendo assim, pode-se dizer que Adroaldo Guerra Filho consegue atrair a atenção de 

gremistas, colorados e demais torcedores do Estado. Quando trata de um tema complexo, como 

deixar de lado a homenagem a um gaúcho que levou a cultura regional pelo mundo, ele expõe 

suas opiniões de forma simples, mas muito firmes e decididas, com ideias que o tornam um 

jornalista irreverente, preocupado com assuntos pertinentes e midiático. Guerrinha hoje é um 

dos principais comentaristas gaúchos por todos esses motivos e pode ser considerado um 

propagador de opinião qualificada no rádio esportivo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho em questão buscou analisar as estratégias midiáticas utilizadas pelo jornalista 

Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, nos programas Sala de Redação dos dias 10 de agosto e 

17 de setembro de 2015, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS). Buscamos, ainda, entender 

como surgiu o rádio e como ele foi introduzido no esporte no Brasil. Isso nos remeteu a quase 

um século de história e à importância do meio de comunicação na vida dos brasileiros e 

gaúchos. Mesmo com a invenção de diversos dispositivos móveis e a convergência das mídias 

tradicionais, o rádio se adapta para não perder o interesse do público por seu produto. Apesar 

de a tecnologia avançar muito nos últimos anos, o rádio continua a ser um dispositivo de forte 

impacto regional, nacional e mundial, pois não depende da atenção e tempo de quem o escuta 

e isso, no momento atual em que o mundo se transforma aceleradamente, em que o tempo de 

descanso das pessoas está mais curto e muita informação desnecessária é transmitida sem que 

o cidadão a busque, determina que, por maior que sejam as mudanças, o rádio não perde seu 

poder. 

 O interesse por estudar Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, jornalista e torcedor 

assumido do Sport Club Internacional de Porto Alegre (RS), se deu ao escutar, tanto de 

gremistas quanto de colorados a mesma opinião, de que ele é um formador de opinião, um 

profissional valorizado pela emissora e bastante qualificado. As formas com que ele apresenta 

sua opinião, como a tradicional ironia em seus comentários, a voz rouca e o conhecimento de 

mundo e das histórias que o permeiam, ajudam a entender como Adroaldo Guerra Filho possui 

tantas pessoas que o admiram. Outro ponto em questão para mostrar o quanto ele faz parte do 

quadro esportivo gaúcho é como se apropria das mídias, quando no programa Sala de Redação 

fica respondendo a e-mails e tem vídeos comentando sobre diversos assuntos no site da Rádio 

Gaúcha. 

Hoje, podemos dizer que o modo de criação do radiojornalismo esportivo continua 

fixando a informação como importantíssima e a prestação de serviço como fundamental, aliado 

às novas mídias e envolvimento direto com seus usuários e ouvintes. Uma vez considerado 

apenas um receptor passivo, hoje, o ouvinte passa a uma nova nomenclatura, o coprodutor. 

Então, o trabalho serviu para entender as formas com que o jornalista explora essa 

facilidade para propor assuntos do interesse regional e debatê-los de uma forma irreverente, 

menos massificada e mais interessante. A utilização de três categorias para diversificar seu 
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conteúdo mostrou ser suficiente para a finalidade do trabalho, que era entender como Guerrinha 

consegue atrair a atenção do público que o escuta. 

 Ao adentrar na forma como o programa Sala de Redação é constituído, com diversos 

planejamentos para adaptar-se a novas tecnologias e estratégias midiáticas, como a 

interatividade, que antes contava apenas com cartas e telefonemas de ouvintes e hoje possui 

aplicativos para smartphones, dispositivos móveis, a inclusão de novos participantes, podemos 

notar que o tradicional, a mesa-redonda de debates, não perde sua força, apenas utiliza-se destes 

dispositivos comunicacionais, de interação com ouvintes do programa para melhor propagar 

seu conteúdo. Tanto que o programa que iniciou em 19 de junho de 1971, com Candido 

Norberto, continua presente como produto intocável dentro da emissora, apenas adaptado para 

uma hora e meia de debates esportivos.  

Na categoria Linguagem coloquial, Adroaldo Guerra Filho fala da forma mais simples 

e ampla a qualquer ouvinte, do formado em cursos de graduação, mestrado, doutorado, ao que 

tem ensino básico.  Quando cita “mudar a rota no meio do caminho”, ou “tapar o buraco”, ele 

consegue com esse discurso popular adentrar a assuntos com jargões, e assim, aproximar-se do 

ouvinte que utiliza isso durante seu dia para contextualizar algum fato ocorrido, as suas 

colocações. 

A categoria Ironias no rádio serviu para entender alguns pontos importantes no seu 

modo de tratar dos acontecimentos abordados no programa. Quando se utiliza desta estratégia, 

ele consegue deixar a forma de apresentação de suas orações menos massificadas e mais 

humoradas. Frases como “tu olha pros caras e eles estão com bunda de baiana, grande, 

arrastando no chão” e “Hoje eu to Moacir Franco, morto estou” demonstram a facilidade de 

impor ao programa o tom de graça sem a ofensa a outros integrantes do Sala de Redação e 

ouvintes do programa, tanto gremistas quanto colorados. 

Na categoria mais jornalística, Conversa séria no rádio, mesmo levando em 

consideração que Adroaldo Guerra Filho é um profissional irreverente, nota-se a preocupação 

com o jornalismo, com a prestação de serviço e outros pontos determinantes para que o rádio 

tenha tanta força como veículo de comunicação. A abordagem que o jornalista faz sobre a 

homenagem com um minuto de silêncio, antes do jogo entre Internacional e Corinthians pelo 

Campeonato Brasileiro, a Clóvis Acosta Fernandes, conhecido como Gaúcho da Copa, pela 

mídia nacional e mundial, amplia os fatores do respeito que Guerrinha tem por assuntos 
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pertinentes, principalmente aos gaúchos. Quando fala: “Isso não pode acontecer, as pessoas têm 

que entender que a rivalidade é dentro do campo e futebol é só um jogo e mais nada, acabou.”, 

ele demonstra a preocupação em seu discurso com o futebol como um todo. Ao analisar o jogo 

do Internacional, também adentra a sua profissão, de comentarista: “O Inter conseguiu ontem 

ser equilibrado, mesmo com três volantes.”.  

Sendo assim, podemos dizer que Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, é um jornalista 

sério, compenetrado em assuntos pertinentes, com discurso amplo e de fácil entendimento ao 

público e que não deixa de lado o bom humor e a descontração que o tornam um dos mais bem 

conceituados jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul e, também, do Brasil. 

 Em um século de tantas novidades tecnológicas, o esporte, principalmente o futebol, 

continua tendo uma representatividade social forte, pois consegue dividir quase todo um Estado 

em duas cores, vermelho ou azul e, neste sentido, apaixonados como eu e milhões de pessoas 

no mundo por essa prática. Assim, devemos tentar entender como essas pessoas, como 

Guerrinha, conseguem ter a opinião tão presente e incisiva, e este trabalho ajudou a 

compreender um pouco deste contexto.  

Então, depois de uma série de pesquisas sobre o veículo rádio, o jornalista Adroaldo 

Guerra Filho, suas estratégias e a convergência para novas formas de construção da informação, 

finalizar esse trabalho auxilia no conhecimento amplo de questões ligadas ao veículo que mais 

chama a minha atenção. Ao concluir este TFG, vejo quanto o conhecimento adquirido no curso 

de Jornalismo da Unifra e, principalmente, a construção do intelecto e entendimento de mundo, 

faz com que tenha cada vez mais orgulho da graduação que escolhi.  

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, João Batista de. As transformações técnicas e de conteúdo no radiojornalismo a 

partir das inovações tecnológicas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO, 26, 2003, Belo Horizonte. Anais... São Paulo: Intercom, 2003. CD-ROM. 

 

COELHO, Paulo Vinicius. Jornalismo Esportivo. São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção 

Comunicação). 

 

CUNHA, Mágda. O tempo do Radiojornalismo: a reflexão em um contexto digital. In: 

Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol. I Nº 1 - 1º Semestre de 2004 

 

DALPIAZ, Jamile Gamba. O Futebol no rádio de porto alegre: Um resgate histórico (dos 

anos 30 à atualidade). 2002. 192p. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e Informação. 

 

PROJETO VOZES DO RÁDIO. Disponível em: 

http://eusoufamecos.uni5.net/vozesdoradio/entrevista-com-adroaldo-guerra-filho/. Acesso em 

15 de Agosto de 2015. 

 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Ed. Sagra 

Luzzatto, 2000. 

 

FERRARETTO, Luiz Artur. O veículo, a história e a técnica. 2° ed. Porto Alegre, Sagra 

Luzzatto, 2001. 

 

____. Rádio no Rio Grande do Sul. (anos 20, 30 e 40): dos pioneiros às emissoras 

comerciais – Canoas: Ed. da ULBRA, 2002. 

 

GUERRA, Márcio de Oliveira. Rádio x TV: o jogo da narração. A imaginação entra em 

campo e seduz o torcedor. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ, 2006. 

 

http://eusoufamecos.uni5.net/vozesdoradio/entrevista-com-adroaldo-guerra-filho/


54 
 

 

GRUPO RBS: Disponível em http://www.gruporbs.com.br/atuacao/gaucha/. 03/07/2015  

 

LOPEZ, Debora Cristina. Radiojornalismo hipermidiático: tendências e perspectivas do 

jornalismo de rádio all news brasileiro em um contexto de convergência tecnológica. 2009. 

301 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Comunicação. Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Salvador, 2009.  

 

MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para os jornalistas. Biblioteca on-line de 

ciências da comunicação, Beira do Interior, 2002. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/machado-elias-ciberespaco-jornalistas.pdf, acesso em: 18 outubro 

2015 

 

MADUREIRA, P. KISCHINHEVSKY, M.; Show do esporte -Considerações sobre 

programas de relatos desportivos como gênero fundador da radiofonia. In: Intercom – 

Comgresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, 38. 2015, Rio de Janeiro, 

Resumus... Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro. 2015. p. 14 

 

 

 

MARINHO, José Roberto. Rádio como Exercício de Cidadania. In: TAVARES, Mariza; 

FARIA, Giovanni (orgs). CBN, a rádio que toca notícia: a história da rede e as principais 

coberturas, estilo e linguagem do all news, jornalismo político, econômico e esportivo, a 

construção da marca, o modelo de negócios. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2006. 

 

MARTÍNEZ-COSTA, Maria Del Pilar. Un nuevo paradigma para la radio. Sobre 

convergencias y divergencias digitales. In: MARTINEZCOSTA, María Del Pilar (coord). 

Reinventar La Radio. Pamplona: Eunate, 2001. 

 

MARTINS, Marcel Neves: Sala de redação: Um estudo etnográfico das dinâmicas e 

estratégicas de enunciação dos debates, Santa Maria, 2007. 

 

ORTRIWANO, G. França 1938, III Copa do Mundo: o rádio brasileiro estava lá. São 

Paulo: ECA/USP, 1999 (http://www.bocc.ubi.pt/pag/ortriwano-gisela-copa1938.pdf) 

 

____. Radiojornalismo no Brasil: fragmentos de história. Revista USP. Num 22, dez-fev 

2002-2003 

 

http://www.gruporbs.com.br/atuacao/gaucha/
http://www.bocc.ubi.pt/pag/ortriwano-gisela-copa1938.pdf


55 
 

 

____. A Informação no Rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos. 2ª ed. 

São Paulo: Summus, 1985. 

 

PALACIOS, Marcos. Natura non facit saltum: Promessas, alcances e limites no 

desenvolvimento do jornalismo on-line e da hiperficção. e-COMPÓS, Revista eletrônica da 

COMPÓS, vol. 1, n. 2, Brasília, 2005 

 

RINALDI, W. Futebol: manifestação cultural e ideologização. Revista da Educação 

Física/UEM. Maringá, v. 11, n. 1, 2000. 

 

SALA DE REDAÇÃO, disponível em: http://videos.clicrbs.com.br/rs/gaucha/. 20/07/2015 

 

SOARES, E. A Bola no Ar: o rádio esportivo em São Paulo. São Paulo: Summus, 1994. 

 

VOGT, R. I. Nova formatação do correspondente ipiranga da rádio gaúcha. Santa Maria, 

2008. 

http://videos.clicrbs.com.br/rs/gaucha/
http://lapecjor.files.wordpress.com/2011/04/nova_formatac3a7ao_do_correspondente_ipiranga_da_radio_gaucha.pdf

