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RESUMO 

 

A Copa de 70 costuma ser referência para os torcedores como aquela que teve em campo a 

melhor Seleção Brasileira de todos os tempos. A conquista do tricampeonato mundial no 

México, no entanto, é rica de curiosidades que, por si só, já renderiam muitas histórias. Mas 

ela se destaca também pela seleção de “craques” que cobriram a competição, pela formação 

de pool de emissoras, que acabou inaugurando uma forma diferenciada de narrativa no 

rádio. A televisão era uma presença que já representava concorrência, mas não uma ameaça 

de perda de audiência. Tempos de uma ditadura militar que queria mandar também na 

Seleção que foi formada por João Saldanha – crítico, treinador e, novamente, comentarista. 

Uma “fera” que se torna a personagem principal desta história e que mistura a Copa e a 

cobertura pelo rádio de forma inesquecível. 
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O “Tiro Que Saiu Pela Culatra” 

Após uma fracassada participação brasileira na Copa do Mundo de 1966, na 

Inglaterra, os preparativos iniciais da Seleção para a disputa das eliminatórias da Copa do 

México eram cercados de desconfiança e críticas. Em tempos de censura e de repressão,  o 

esporte ainda permitia que a opinião não tivesse tanto controle assim. E entre os maiores 

críticos do futebol do país o destaque absoluto era João Saldanha. Na imprensa carioca 

desde 1960, ele trazia no currículo a experiência como treinador do Botafogo e o trabalho 

na mídia como redator de artigos para os periódicos comunistas dos quais participava como 

repórter e correspondente internacional, além de filiado ao Partido Comunista do Brasil. 

Mas era na Rádio Guanabara e  no jornal Última Hora, de Samuel Wainer, que 

Saldanha exercia o papel de maior crítico do nosso futebol e do comando da CBD – 

Confederação Brasileira de Desportos (hoje CBF).  E se os militares impunham ao povo 
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brasileiro um dos períodos de maior repressão, não era de se estranhar que os dirigentes da 

entidade que comandavam o futebol imaginassem que poderiam calar a imprensa e o João 

com um convite absolutamente surpreendente:  para que o que mais os incomodava 

assumisse a Seleção. Muitos jornalistas da época contam que a CBD apostava em um 

“não”, mas o cronista disse “sim”. 

O “tiro saiu pela culatra”- expressão que certamente poderia fazer parte do estilo de 

João Saldanha comentar no rádio – e colocou um militante do “Partidão”-  como figura 

central da Seleção. Surgiu o “João Sem Medo”, que anuncia seu time titular e batiza o 

grupo de “feras”. As “feras do Saldanha”. Mas ele mesmo sabia do alto risco que corria. 

Afinal, dificilmente os militares aceitariam o tricampeonato mundial  sob o comando de um 

comunista.  

Quando fui convidado para assumir a Seleção, tinha plena consciência de 

que, se a ditadura fechasse ainda mais o cerco, eu poderia espirrar a 

qualquer momento, afinal de contas, nunca escondi o que penso e os 

homens que me escolheram sabiam perfeitamente quem eu era. Quando 

entrou o Médici, senti nitidamente que as coisas iriam ficar mais difíceis. 

Este homem foi sem dúvida alguma o maior ditador da história do Brasil. 

Quando o Havelange dissolveu a comissão técnica, naquela reunião que 

todos conhecem, o desempenho da seleção era inquestionável. Nas 

eliminatórias, 6 jogos, 6 vitórias. Dentro e fora de casa. Ao todo tive 11 

jogos oficiais com dez vitórias e uma derrota.  (entrevista de João Saldanha 

ao Núcleo  Esporte e Cidadania em 1985 p.75)  

 

 A maior referência a saída de Saldanha do comando da Seleção Brasileira costuma 

ser a do momento em que ele respondeu ao presidente Médici, um flamenguista apaixonado 

e que resolveu se meter na escalação do time, pedindo que Dário, o “Dadá Peito de Aço”, 

fosse titular na Copa. “O senhor não me pediu opinião sobre a composição do seu 

ministério, portanto, não admito interferência na escalação do time”, teria dito Saldanha e 

isso acabou sendo a referência para a justificativa da demissão. Mas contam outros 

cronistas esportivos da época que outros fatores já pesavam para a saída do “João Sem 

Medo”. 

Nelson Rodrigues publicou em 19 de março de 1970, no Globo,  “Guerra 

suja, tão suja”. Nela defende Saldanha da demissão.  “Já ensaiei uma 

explicação. Mas repito: “Por que, por que? O Salim Simão explica-me que 

Saldanha tornara-se poderoso demais. Ele, sozinho. Com sua figura 

folclórica, as suas broncas lendárias, os seus brios flamejantes – ele era 

maior que a CBD, do que as federações, do que as forças ostensivas ou 

obscuras que manipulam o nosso futebol... Mas vejam: - seu primeiro dever 

era a classificação ; e ele o cumpriu. O segundo dever era a conquista do 

título. Parentes,  figuras da imprensa, do rádio e da televisão se uniram para 

frustrá-lo no seu maravilhoso esforço final. Exigiram que ele se deixasse 
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massacrar sem um gemido. Rolou a cabeça do “João Sem Medo”. E agora, 

queremos mais do que nunca o caneco. Ah, foi uma guerra suja de tantos 

contra um só. Guerra digna de nosso vômito”. 

 

 

 Segundo MULLIET (2006), o próprio Saldanha explicou o fato em uma crônica que 

escreveu em 24 de março de 1970, com o título “Por que saí”.  Nesse texto o treinador e 

cronista começa dizendo que  

“por que eu saí, é muito fácil de explicar. O que eu tenho dificuldade de 

explicar é porque eu entrei. Quando eu disse: topo, eu já sabia que estava 

topando lutar por todas as coisas que vinha pregando há dez anos na 

imprensa e no rádio. Mas pensei ingenuamente: bem, eles mudaram de 

idéias ou concepções. Foi por isso que entrei. Agora, por que saí? Eu estava 

atrapalhando muita gente. Vejam por exemplo: viajei 56 horas de avião a 

jato ... Na compra do material esportivo europeu, tratamos de adquirir o que 

aqui no Brasil não existia. Um fabricante, da indústria Puma, nos ofereceu 

15 mil dólares para que fosse nosso fornecedor. O material do outro 

fabricante era superior. Tenho até hoje em meu poder o oferecimento desse 

senhor, mas cumpre esclarecer que lá na Europa isso não é considerado 

corrupção, e sim, como dizem,  eles com toda franqueza: comissão de 

agência... Minha ingenuidade e inexperiência não dão para alcançar onde 

começa o espírito legal de comércio ou onde termina a desonestidade... E as 

balizas para o campo do Itanhangá, que custariam 5 milhões de cruzeiros, e 

foram compradas no dia seguinte por um milhão e seiscentos”. 

 

 Já prevendo o desfecho dessa história, Saldanha acertou seu retorno à mídia 

aceitando o convite das Organizações Globo para atuar no rádio, jornal e tv. Quando tinha 

aceitado assumir o comando da Seleção, ele havia se desincompatibilizado de todos os 

veículos que atuava. Luis Mendes contou a PIRES (2010, p.87) que Saldanha era a segunda 

pessoa mais popular do grupo de 70. “Ele só ficava atrás do Pelé”, dizia ele. A versão de 

Mendes sobre o destino do ex-treinador da Seleção, no entanto, é diferente. Ele conta que 

João foi trabalhar na Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, a convite do narrador Jorge Curi.
3
 

 O conflito de informação talvez seja gerado pelo fato de que as rádios Nacional, 

Globo e Gaúcha tenham formado um pool de emissoras para a cobertura da Copa do 

México e Saldanha era um dos comentaristas, ao lado de Mendes. “Graças a essa  feliz 

iniciativa, tive o privilégio de dividir, também no rádio, o mesmo microfone com o 

Saldanha, pois a Copa do Mundo de 1970 teve uma peculiaridade, que acabou por unir  

grandes nomes do rádio esportivo em um pool”, revelou o chamado “comentarista da 

palavra fácil”. 

                                                 
3
 Mendes relata que o sucesso da cobertura foi tamanho que, após a Copa do México, Jorge Curi e Saldanha 

foram contratados pela Rádio Globo (RJ). 
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As Novidades na Cobertura 

 E por que emissoras tão poderosas como a Globo, Nacional e Guaíba se juntaram na 

formação deste pool?  Mendes contou na biografia escrita por PIRES (2010,p.87/88) que o 

México não dispunha de muitas linhas de transmissão, o que inviabilizava a cobertura de 

todas as emissoras brasileiras interessadas em cobrir o Mundial. Fato que também 

aconteceu no que se refere às emissoras de televisão. Existiam cinco sinais de áudio 

disponibilizados para as emissoras brasileiras e isso obrigou as rádios a formarem cinco 

grupos. Se fossem os tempos atuais, certamente a Fifa não autorizaria a realização do 

Mundial no México por falta de estrutura de comunicação. Mas, naquela época, esse 

desafio para o rádio era muito mais comum do que se imagina. No Brasil, as emissoras 

faziam verdadeiros exercícios de imaginação para contornar as dificuldades, como pedir 

emprestada a linha de telefone de um vizinho do estádio, transmitir de telhados e muros. O 

importante era levar a emoção do futebol ao ouvinte. 

 Segundo a Revista Placar (número 12, de 5 de junho de 1970), as emissoras foram 

divididas assim: Grupo 1: Rádios Tupi (Rio de Janeiro e São Paulo), Rádio Clube de 

Pernambuco e Rádio Guarani, Belo Horizonte. No Grupo 2: Continental e Jornal do Brasil, 

ambas do Rio de Janeiro e Guaíba, de Porto Alegre. O Grupo 3 tinha Globo e Nacional, do 

Rio de Janeiro e Gaúcha, de Porto Alegre. O Grupo 4: Nacional, Bandeirantes e Jovem Pan, 

todas de São Paulo. Já o Grupo 5 foi formado por Mauá, do Rio de Janeiro e Itatiaia, de 

Belo Horizonte. Ainda segundo a Placar, 350 outras emissoras espalhadas por todo o Brasil 

retransmitiram as narrações das cinco redes formadas que foram até o México. 

Com isso a Rádio Globo fez uma parceria com as rádios Nacional e Gaúcha. 

O pool de transmissão contou com o mais famoso time de profissionais em 

atividade naquele momento, reunindo, entre outros nomes, Waldir Amaral, 

da Radio Globo e Jorge Curi, da Rádio Nacional, que dividiam a narração 

dos jogos principais. Cada um narrava um tempo do jogo. Além da dupla, 

ícone, havia Saldanha e eu, Mário Vianna, Paulo César Tênius,  Vitorino 

Vieira,  Denis Menezes, Washington Rodrigues e os gaúchos Ruy Carlos 

Ostermann, Pedro Carneiro Pereira e João Carlos Belmonte. 

 

 Outro pool formado por grandes emissoras de rádio brasileiras foi o composto por 

Bandeirantes, Nacional(SP) e Jovem Pan. Elas formaram seu “time”de narradores com 

Pedro Luiz, Fiori Giglioti, Joseval Peixoto, Marco Antônio e Flávio Araújo. Nos 

comentários aturam Mário Moraes, Mauro Pinheiro, Cláudio Carsughi e Leônidas da Silva, 

ex-jogador da Seleção (já naquela época alguns migravam do campo para a crônica 

esportiva). Nas reportagens, Juarez Soares, Roberto Silva e G.B. Nesta época era muito 
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comum as grandes conquistas de títulos serem reproduzidas posteriormente em long plays 

(em vinil), conforme a capa abaixo, que registra o trabalho documental deste pool na 

conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil. 

 

 Mendes contava também que ele e Saldanha viveram uma situação inusitada na 

Copa. Os dois faziam comentários para rádio e televisão no mesmo jogo. Os dois na Rádio 

Globo, mas um para a TV Globo (João) e o outro (Luis) para a TV Rio.  

Nessa época passei a usar a expressão minha gente e o Saldanha, meus 

amigos. Nossa situação, neste período, era, de certo modo, inusitada, João 

Saldanha comentava na Rádio Globo e na TV Globo, e eu na Rádio Globo e 

TV Rio, sendo que aos domingos à noite trabalhávamos juntos na TV 

Globo. Ou seja, tínhamos que fazer uma “ginástica”danada para conciliar a 

tripla jornada. Para facilitar a nossa vida, pedíamos sempre para que as 

cabines das rádios e das TVs Globo e Rio ficassem lado a lado, para dar 

tempo ao João comentar na rádio, enquanto eu fazia o mesmo na TV Rio, e 

depois podermos inverter a situação.(PIRES, 2010, p.88) 

 

 Outro detalhe curioso da cobertura do rádio nesta Copa foi que Waldir Amaral 

(Globo) e Jorge Curi (Nacional RJ) trouxeram como novidade o revezamento na narração. 

Cada um transmitia um tempo do jogo. O formato agradou, mesmo com os dois narradores 
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sendo de “escolas” diferentes. Waldir era mais lento, enquanto Curi era mais rápido, mais 

vibrante. A fórmula deu certo e acabou sendo mantida pós-Copa do México. 

 Já que tocamos no assunto TV, não podemos deixar de lembrar que os brasileiros já 

puderam assistir à Copa do México em casa. Apenas 40% dos lares brasileiros tinham 

televisão, que era ainda uma grande novidade. Ainda mais que se anunciava que já se 

poderia assistir aos jogos em cores. O que, na verdade, não se configurou. Apenas um grupo 

seleto foi convidado para acompanhar alguns testes realizados. Carlos Drummond de 

Andrade, em uma de suas crônicas no Jornal do Brasil, em 1970, faz referência à distinção 

entre ele e milhões de brasileiros, que assistiam em preto e branco e os que foram 

convidados pela Embratel para uma transmissão experimental em cores (experiência 

realizada em Itaboraí, interior do Rio). O poeta traçava uma distinção entre as duas 

transmissões bem interessante. A em preto e branco permitia ainda o exercício da 

imaginação que a narrativa do rádio sempre preservou e estimulou. 

No momento, somos milhões de brasileiros vendo a Copa do Mundo em 

preto e branco, e algumas dezenas vendo-a colorida. Faço parte da primeira 

turma, porém, não protesto contra o privilégio da segunda. Talvez até 

sejamos nós, realmente, os privilegiados, pois nos é concedido o exercício 

da livre imaginação visual, esse cavalinho sem freio. Podemos ver o estádio 

de Jalisco recoberto das tonalidades mais deslumbrantes, os atletas 

mudando constantemente de matiz, fusões e superposições cromáticas... 

Pelé, o mágico, vira arco-íris, na instantaneidade e gênio de duas criações. E 

tudo é ballet de cor a que vamos assistindo ao sabor da inventiva, na 

emoção das jogadas, desde que sejamos capazes de inventar...Levam 

desvantagem em relação a nós, os de imaginação solta. (ANDRADE, 2002, 

p.113)   

  

 Já naquela época, chamava a atenção das pessoas o ritmo dos narradores da TV, que 

seguiam os moldes das transmissões radiofônicas. Afinal, a grande maioria, senão a 

totalidade, vinha do rádio. Muitos estudiosos apostam que existe uma diferença muito 

grande em um jogo transmitido pelo rádio. J. Silveira (1997) aposta que há uma diferença 

nos narradores: “Levei anos desde o tempo da TV Tupi, fazendo testes e comparações, tudo 

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

que os nossos times de futebol jogam melhor no rádio do que na televisão”. 

 NOGUEIRA (2005, p.10), também contribui dizendo que sempre achou que a 

transmissão do futebol pela TV mudou muito a relação com o torcedor. 

Sempre achei que o futebol perdeu muito, em fantasia, depois que apareceu 

a televisão, aplacando no torcedor a capacidade de sonhar cada drible, cada 

passe, cada chute, cada gol. Graças a Deus, o rádio me pegava pela mão e 
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me transportava aos campos de futebol da minha utopia. Abençoado o rádio 

que me nutriu de tantos devaneios recolhidos nas tramas da grande área.  

 

 

 Retomando a Revista Placar, de 5 de junho de 1970, a edição fez uma reportagem 

especial sobre a cobertura da mídia com o seguinte título: „Vá também ao México, é só ligar 

a televisão”. No texto de abertura, a explicação de como seria a transmissão pelo “novo” 

veículo.  

 

É fácil ver a Copa do Mundo: basta ligar o televisor. De segunda-feira a 

sábado, dez minutos antes das 3 horas. Em qualquer Estado, você pode 

escolher a estação da sua preferência, que a imagem é a mesma para todas 

as estações. Cada vez que Pelé tocar na bola, uma das três câmaras do 

Telesistema Mexicano estará focalizando-o. Pelé é uma das grandes estrelas 

da Copa. Sempre que a bola não estiver em movimento você verá um 

anúncio da Esso, da Souza Cruz ou da Gilette, que pagaram Cr$ 

4.500.000,00 para que o Brasil pudesse assistir pela primeira vez uma Copa 

do Mundo pela televisão. (Placar, edição 12, p.18)  
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Entre eles os narradores que se destacaram na Copa do México, tivemos Geraldo 

José de Almeida, com seus bordões: “lindo, lindo, lindo”, “que que isso minha gente” ou 

“por pouco, muito pouco, pouco mesmo”. SOARES (1994) considera Geraldo como o 

maior nome esportivo da televisão em termos de narração. Começou em 1936, no rádio, 

ficando a maior parte na televisão na TV Record. Outro detalhe importante a ser 

considerado é que em 1966, na Copa da Inglaterra, a televisão já oferecia os VTs com os 

melhores momentos e que, em 70, diante do chamado “milagre econômico” anunciado pelo 

governo, foram criadas várias linhas de financiamento para que a população comprasse 

aparelhos de TV. 

 Mas mesmo com todo esse esforço governamental e todo o encantamento da 

população pelas imagens da TV, o grande campeão de audiência continuou sendo o rádio. 

Começa aqui o hábito de ver o jogo pela TV com o som vindo do rádio. Paixão essa, 

segundo nosso entendimento, que até hoje perdura, mesmo diante de toda a tecnologia e de 

alguns narradores que começam a ajustar as suas transmissões ao veículo TV.  

 Além da tecnologia nas transmissões, dos pools das emissoras e do fato importante 

dessa ter sido a primeira disputa de Mundial transmitida via satélite (o que despertou um 

interesse maior na comercialização das coberturas e da própria competição), dentro de 

campo também tinha novidade neste Mundial do México. Foi a primeira Copa com cartões 

amarelos e vermelhos
4
. A primeira que a Fifa permitiu substituições durante as partidas, 

duas por equipe, coisa até então proibida
5
. O primeiro jogador da história das Copas a ser 

substituído foi Viktor Serebryanikov, da União Soviética, que deu lugar a Anatoliy Puzach, 

no intervalo do jogo com o México, na abertura do Mundial.  

 E também foi na Copa do México que aconteceu, segundo Luis Mendes, a primeira 

transmissão no estilo “geladão” no rádio brasileiro. Ele conta que Waldir Amaral, então 

chefe da equipe de esportes e um dos narradores que dividia com Jorge Curi as 

transmissões, determinou que Vitorino Vieira (narrador da Nacional no pool de emissoras), 

transmitisse uma partida direto da sala de imprensa, via imagens da TV(dia 17 de junho de 

1970). Uma prática que se tornou comum nos tempos atuais, com a redução de gastos 

imposta pelas direções de emissoras de rádio e que tanto empobreceu a narrativa, uma vez 

que a cobertura no estádio ganha outra dimensão. 

                                                 
4
 O jogador soviético Lovchev foi o primeiro a receber um cartão amarelo. 

5
 Até 1967 elas podiam ser feitas em jogos de times, mas nunca em partidas de seleções. Nas eliminatórias 

para a Copa do México a Fifa definiu pela aplicação no Mundial das substituições. 
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 A Copa do México teve outro personagem do rádio que entrou para a história. Mário 

Vianna – ex-árbitro e comentarista de arbitragem- é citado por vários historiadores do 

Mundial pelo lado místico. Dois fatos ocorridos, um com Luís Mendes e outro com Tostão, 

entraram para o “folclore” da Copa. O comentarista conta que dividia o quarto com Mário 

que, numa manhã perguntou-lhe se tinha algum parente com problema cardíaco. Vianna era 

espírita e disse a Mendes que uma pessoa da família havia desencarnado. Mesmo 

desconfiando dos “poderes” do colega, ao final da transmissão do jogo do Brasil, Mendes 

consultou ao coordenador de esportes no Brasil se tinha algum recado. Foi quando lhe foi 

dada a notícia de que o irmão Nicolau havia falecido e tinha sido feita a opção de não 

comunicar o fato. Com Tostão, Mário Vianna invadiu a concentração do Brasil e disse a 

ele: “um espírito me avisou que você vai marcar dois gols no jogo de hoje”. Todo mundo se 

assustou, não levou a serio, mas, coincidência ou não, o jogador fez os dois gols. 

 

 

 O rádio sempre foi assim: companheiro, próximo, cheio de histórias, inclusive nos 

bastidores, como esse envolvendo os radialistas da Globo. Ele também sempre teve como 

virtude uma capacidade de se reinventar, de encarar novos desafios. Foi assim quem 

contribuiu, a partir da cobertura esportiva, para o desenvolvimento do jornalismo como um 
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todo, seja em estratégias, seja em equipamentos e formas de cobrir o acontecimento. A 

Copa de 70, no cenário em que foi coberta, com certeza pode render vários 

desdobramentos. Ela é tão rica em experiências, seja pelo advento da TV ou pela forma 

como se encontrou para que fosse viabilizada a cobertura pelo rádio. Muito do que foi feito 

neste mundial ficou de herança até hoje. 

Considerações finais: 

 A Copa de 70 é emblemática porque reuniu um dos melhores grupos de jogadores 

que uma Seleção Brasileira já possuiu. Dividindo com as seleções de 58 e 82 a preferência 

como a melhor de todos os tempos, o time que foi ao México trouxe o tricampeonato, a 

posse definitiva da Jules Rimet (que mais tarde foi roubada e derretida), mas obteve vitórias 

fora de campo também. A começar pela superação de uma grave crise às vésperas do 

Mundial, que foi a derrubada de João Saldanha, vítima da ditadura militar e substituído por 

Zagalo.  

 Foi uma Copa especial por conta da situação política da época. Mais uma vez na 

história do futebol um regime autoritário, ditador, torturador, tentava apropriar-se do 

esporte para tentar “aliviar tensões”. Quem não se lembra de músicas como “noventa 

milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos, vamos, pra frente Brasil, 

salve a Seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a 

mão. Todos ligados na mesma emoção...” Ou ainda dos adesivos nos carros: “Brasil, ame-o 

ou deixe-o”. 

 É bom destacar que não concordamos com aqueles que consideram o futebol como 

ópio do povo e que o torcedor torna-se um alienado diante de conquistas. O tricampeonato 

trouxe alegria, mas não reduziu a insatisfação popular que nem a idéia de “milagre 

brasileiro” conseguia amenizar. Se a ditadura derrotou Saldanha no campo, quem saiu 

vitorioso foi o jornalismo esportivo. A voz que após a Copa de 66 tinha sido a mais incisiva 

nas críticas ao comando do nosso futebol, que tentaram calar com um convite que mais 

parecia uma armadilha para dirigir o time nas eliminatórias, esteve novamente em destaque 

nos comentários radiofônicos. 

 Se a experiência da formação de um pool de emissoras de rádio não representava 

uma novidade ou revolução na comunicação, o fato de ter sido essa a única forma de se 

viabilizar a cobertura do Mundial do México, reunindo em grupos de prefixos e 

profissionais de estilos distintos de escolas de narração, sotaques diferentes, foi sim um 

diferencial. Reunir, por exemplo, Waldir Amaral e Jorge Curi na mesma cabine e os 
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comentários de João Saldanha e Luis Mendes foram também uma conquista para o torcedor 

brasileiro. Várias dobradinhas como as que foram formadas na cobertura radiofônica 

perpetuaram-se por tempos e encantaram ainda mais o torcedor, já apaixonado pelo futebol 

no rádio. 

 Uma relação de paixão que não chegou a ser abalada nesta Copa de 70 com a 

chegada da televisão, que os apocalípticos anunciavam como o meio que viria acabar com o 

bom e velho rádio. Embora a TV tenha despertado muita curiosidade e a Copa incentivado 

a aquisição de muitos aparelhos, ainda foi pelas ondas radiofônicas que o torcedor vibrou 

com nossa Seleção. Ver o futebol e ouvir pelo rádio passou a ser um hábito, principalmente 

por conta da narrativa. 

 Também fica marcada a competição de 70 pela experiência primeira de se transmitir 

um jogo via TV (o “geladão”, como alguns chamam), já citada neste texto e que, na 

verdade, mais tarde veio a ser um dos maiores males da cobertura esportiva radiofônica. Se 

o rádio é paixão, emoção, como passar isso vendo apenas a imagem que as lentes da TV 

captam? Claro que isso veio empobrecer a narrativa. O narrador sempre se utilizou de 

outros recursos, além do campo, para mostrar ao torcedor toda a dimensão do espetáculo 

futebolístico.  

 É evidente que, quando Waldir Amaral determinou essa experiência ao narrador 

Vitorino Vieira, tinha a intenção de oferecer ao torcedor a chance de ouvir mais jogos direto 

do México, sem falar nas questões relativas às dificuldades de transmissão à época. No 

entanto, os donos de emissoras viram que ali poderia ser reduzido o gasto com 

deslocamentos das equipes de transmissão e o que hoje vemos, em quase todas as grandes 

emissoras é a viagem apenas do repórter, ficando narradores e comentaristas no estúdio, 

fazendo a distância uma narrativa fria e com muito mais chances de erros.     

 Se em campo tivemos uma seleção de “feras”, na cobertura do rádio não foi 

diferente. Os nomes que o Brasil destacou para a transmissão da conquista do 

tricampeonato inédito também poderiam receber o mesmo apelido. As “feras” da narrativa 

estavam todas reunidas no México. E mesmo com algumas dessas pessoas já cobiçadas pela 

TV e até dividindo sua atuação entre os dois meios, ainda foi um trabalho que mereceu do 

torcedor a audiência gigantesca a ponto de Saldanha, por exemplo, ser apontado como o 

segundo nome mais importante em termos de referência deste mundial, perdendo apenas 

para Pelé. Veio o tricampeonato e também a consagração de uma forma que sempre esteve 

em alta com o torcedor: futebol pelo rádio.  
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