
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

 
O Rádio e as Copas do Mundo – De 1938 a 20101 

 
 

Patrícia RANGEL2 

Faculdades Integradas Rio Branco-SP 

Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM 

 
 
RESUMO 
 

Este artigo é a compilação e análise dos artigos que compõem o livro “O Rádio e  as Copas 

do Mundo”, projeto pioneiro produzido por pesquisadores de dois grupos de pesquisas da 

Intercom: Comunicação e Esporte e Rádio e Mídia Sonora. O livro levanta aspectos 

históricos, sócio-culturais e tecnológicos que envolvem o futebol e a produção radiofônica 

em Copas do Mundo em que o rádio brasileiro esteve presente.   

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Copa do Mundo; rádio; cobertura esportiva; transmissões 
esportivas. 
 
 
INTRODUÇÃO  

Este artigo analisa os textos que fazem parte do livro “O Rádio e  as Copas do Mundo” que 

conta com a participação de 21 autores, pesquisadores dos Grupos de Pesquisa de 

Comunicação e Esporte e também do grupo de Pesquisa de Rádio e Mídia Sonora da 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. São 17 

artigos. Pesquisas que detalham aspectos que envolvem o futebol e o rádio em Copas do 

Mundo em que este veículo brasileiro esteve presente realizando a cobertura.    

 
 
 
 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista. Doutoranda em Comunicação Social na Universidade Metodista de São Paulo - PósCom. 
Coordenadora dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas das Faculdades Integradas Rio Branco. 
Professora do curso de Jornalismo da ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing.  
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Copa de 1938 – Estado Novo e a Cobertura da Imprensa Nacional  
 
No artigo da Copa de 1938, a terceira da história e a primeira a ser transmitida pelo rádio, o 

autor Filipe Mostaro demonstra que o futebol crescia como cultura popular e o rádio era o 

veículo de comunicação de massa mais poderoso. Os anos 30 são um momento decisivo na 

relação entre o futebol e a sociedade brasileira. Enquanto o meio político-cultural começa a 

redefinir as concepções acerca do sentimento de nacionalismo, a popularidade do futebol é 

impulsionada tanto pelo desenvolvimento do rádio como meio de comunicação de massa 

quanto pela oficialização do profissionalismo dos jogadores. O Governo de Getúlio Vargas 

havia instalado o Estado Novo em 1937 e precisava unir o país em torno de suas ideias, 

pregava-se um país com orgulho de sua cultura. Getúlio percebeu que a união de futebol e 

rádio era inevitável e usou um para difundir suas ideias de nacionalidade através do outro. 

O rádio é apresentado como um dos instrumentos que vai promover a integração nacional e 

o futebol, que vinha se tornando mania nacional, poderia perfeitamente contribuir com isso 

também. Esse tipo de tratamento dado ao futebol não foi por acaso. Vargas, que afirmava 

que “quando perde a seleção, perde o país”, percebeu o potencial de mobilização que esse 

esporte tem e o usou para implementar a política nacionalista de seu governo, criando um 

patriotismo em torno do esporte bretão que dura até hoje na sociedade brasileira. Foi a 

primeira Copa que todo o país acompanhou ao vivo pelo rádio, trazendo a emoção que 

faltara nos outros dois mundiais. Essa Copa entra para a história não só pelas ambições de 

um governante de se aproveitar do esporte, mas também por mostrar que pelo rádio um país 

inteiro estava mobilizado por um ideal. O artigo da Copa de 1938 aborda como a união 

rádio e futebol nos tornou o país do futebol e de que forma a imprensa nacional cobriu a 

terceira Copa do Mundo da história. 

 
Copa de 1950 – O futebol como acontecimento midiático eletrônico  
 
A experiência de sediar um evento esportivo internacional e o desejo de projetar o País – 

em um mundo que se de redesenhava no pós-guerra – como nação relevante e vitoriosa 

mexia com o imaginário coletivo, mesmo que os passos rumo à urbanização e a 

industrialização tropeçassem em obstáculos, entre outros, como os elevados índices de 

analfabetismo e atividades econômicas preponderantemente primárias. É neste contexto que 

o autor Mozahir Salomão Bruck apresenta seu artigo da Copa do Mundo de 1950. Com 
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cerca de três décadas de implantação no País, e, na prática, com apenas duas décadas de 

efetivo ingresso de publicidade e sua estruturação como negócio, o rádio já se tornara para 

o brasileiro uma porta prioritária de acesso às informações do cotidiano, ao mundo da 

política e as notícias internacionais, especialmente os desdobramentos da 2ª Guerra 

Mundial. O rádio fazia parte da realidade cotidiana do brasileiro. Fato é que o período pós-

guerra registrou um importante desenvolvimento para o setor de rádio. Segundo dados do 

Anuário Estatístico do IBGE, o número de emissoras de rádio no País cresceu 93% entre os 

anos de 1947 até 1951, passando de 178 rádios para 345, sendo que São Paulo e Minas 

Gerais concentravam a metade das estações (eram 178 em 1947; 227 em 1948; em 1949, 

253; 300 em 1950 e em 1951, já eram 345 emissoras espalhadas pelo País). Entre os anos 

de 1947-51, em mais de dois milhões de horas de programação pesquisadas pelo IBGE, 

mais de 1,3 milhão de horas eram dedicados à música e a programas musicais. A 

programação esportiva atingiu, no mesmo período, pouco mais de 90 mil horas, mas deve-

se observar que se em 1947 foram cerca de 14 mil horas dedicadas à programação de 

esportes, já no ano de 1951 esse volume havia sido mais do que triplicado, atingindo 45 mil 

horas/ano.(ABERT,2004). E os jogos da seleção brasileira no Maracanã, que reuniram, 

cada um, públicos superiores a 178 mil pessoas3 foram apenas mais um elemento de 

comprovação desse novo Brasil progressista, moderno e agora também massivo. 

O jornalista Teixeira Heizer, autor do livro Maracanazo (2010), afirma que na Copa de 

1950, no recém-inaugurado Maracanã, as condições técnicas para o trabalho dos radialistas 

eram extremamente precárias.  Segundo ele, não havia muitas linhas de transmissão 

disponíveis para as emissoras e algumas delas acabaram prejudicadas em seu trabalho. As 

cabines de transmissão tinham um tamanho muito pequeno e os chamados ‘repórteres de 

fundo’ (que ficavam atrás do gol) também enfrentavam muitas dificuldades devido ao 

grande volume de fios, muitos deles embolados, cortando a lateral do campo que dificultava 

o acesso aos jogadores e ao gramado. A realização da Copa do Mundo no Brasil foi de 

grande importância para o rádio, especialmente para a programação esportiva nas emissoras 

brasileiras.  Emissoras que até então praticamente não davam atenção ao esporte, passaram 

a cobri-lo e naquelas emissoras que já faziam esse tipo de transmissão, houve, a partir da 

Copa, uma melhor qualificação para as coberturas de jogos e mesmo certo refinamento para 

a programação esportiva.  

                                                 
3 Alguns registros dão conta de que na partida final, contra o Uruguai, em 16 de julho de 1940, havia no Maracanã mais de 200 mil 
torcedores. 
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A Rádio Nacional, então a emissora mais conhecida e ouvida em todo o País, deu atenção 

mais do que especial à cobertura de todos os acontecimentos da Copa do mundo, e, claro, às 

transmissões dos jogos. A dupla titular de narradores da Rádio Nacional era composta por 

Jorge Curi e Antônio Cordeiro (a narração do jogo era dividida entre os dois locutores pelas 

duas metades do campo, o chamado sistema duplo). A locução esportiva  radiofônica, até o 

inicio dos anos 50, tinha característica fortemente descritiva, denominada por alguns 

autores de Escola Denotativa (SOARES,1994). Os lances eram narrados priorizando o 

detalhamento da ‘cena’, sem a preocupação que tanto futuramente viria a marcar as 

transmissões esportivas da busca da emoção e envolvimento do torcedor e, também, ainda, 

sem o recheio intenso de metáforas, hipérboles e metonímias que caracterizariam a 

chamada Escola Conotativa.  

 

Copa de 1954 - O Rádio Brasileiro na Copa do Chocolate  

Disputada na Suíça, em 1954, a quinta edição da Copa do Mundo de Futebol contou com a 

cobertura de diversas rádios brasileiras, diretamente da Europa. Foi uma verdadeira aula 

para os brasileiros. E não podemos nos referir aqui apenas aos atletas, mas também aos 

radialistas e jornalistas que estiveram presentes no campeonato, disputado na Suíça. O autor 

do artigo da Copa da Suíça, Rodrigo Resende, revela que depois da experiência solitária de 

Gagliano Neto em 1938, vários radialistas viajaram pela primeira vez para fora do país para 

cobrir uma Copa. As emissoras de rádio do Brasil, organizadas em cadeias de transmissão, 

eram a alternativa do torcedor brasileiro para acompanhar cada jogada da seleção nacional. 

Depois da “maior tragédia do futebol brasileiro” ocorrida 4 anos antes, em solo nacional, os 

radialistas presentes na copa de 1954 queriam dividir com o técnico Zezé Moreira a 

responsabilidade de demonstrar que o futebol brasileiro era capaz de ser o melhor do 

mundo.  Confederação Brasileira de Desportos, mudou até a cor da camisa, que antes era 

branca e passou a ser amarela. E o radialista Geraldo José de Almeida, então na Rádio 

Record, não teve dúvida, batizou a equipe do Brasil de seleção Canarinho. 

A televisão, ainda dando seus primeiros passos, não era vista como uma ameaça. Todos já 

sabiam que iriam acompanhar a Copa de 1954, na Suíça, de ouvidos colados ao rádio. Mas 

o fato da Copa do mundo ser disputada em outro continente foi um importante obstáculo 

para as transmissões radiofônicas das rádios sul-americanas (brasileiras e uruguaias). 

Somente poucos dias antes do campeonato aconteceu a liberação para que as rádios 

pudessem fazer as  transmissões dos jogos. As empresas Radional e Radiobrás, 
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multinacionais responsáveis pela liberação dos canais em Ondas Curtas para a transmissão 

dos jogos, liberaram apenas seis linhas para as rádios brasileiras. O custo pelo aluguel 

variava de acordo com a fase da copa e para cobrir a campanha inteira do torneio (dois 

jogos da fase de grupos, quartas de final, semifinal e final), o custo estimado era de doze 

mil e quinhentos francos, equivalente à época a três mil e quinhentos dólares. Sabendo que 

o custo das viagens e para a transmissão era bastante alto, as emissoras se organizaram em 

cadeias de transmissão, sendo que, em algumas cadeias, o locutor era de determinada rádio 

enquanto o comentarista era de outra. Já em outros casos, cada locutor narrava trechos da 

partida. A ideia da formação de cadeias nasceu durante as eliminatórias da Copa e envolveu 

uma negociação entre a Rádio Jornal do Comércio de Recife e a Rádio Bandeirantes de São 

Paulo. Estava criada a mais famosa cadeia radiofônica que cobriria a Copa do Mundo de 

1954: a Cadeia Verde e Amarela. A Rádio Continental do Rio de Janeiro enviou para a 

Suíça o narrador Oduvaldo Cozzi e os repórteres Mauro Pinheiro e Marum Jasbick. A 

Continental fazia parte da Cadeia Verde e Amarela, patrocinada pela empresa de lâminas de 

barbear “Gillete”, formada também pela rádios Bandeirantes de São Paulo, com o locutor 

Edson Leite e o comentarista Paulo Planet Buarque, a Inconfidência de Minas Gerais que 

enviou o locutor Jairo Anatólio Lima e a Rádio Jornal do Comércio de Recife que enviou o 

locutor Fernando Ramos e o comentarista Barbosa Filho. Os áudios da cadeia verde a 

amarela eram repassados para 212 emissoras em todo o país.  

Uma curiosidade é que os radialistas na Suíça foram completamente esquecidos pela 

organização do evento. Na verdade, os organizadores da Copa de 1954 não esperavam uma 

presença tão maciça de profissionais da imprensa e, como os primeiros lugares destinados à 

imprensa foram ocupados por jornalistas locais, os demais ficaram sem espaço adequado 

para a transmissão. Restou aos narradores e comentaristas brasileiros o teto do estádio. 

Mesmo no teto, os brasileiros se destacaram. Segundo Almeida Castro, em seu livro 

“Estórias da Bola” o tipo de narração dos brasileiros era tão inusitado e desconhecido que 

muitos espectadores, sem entender o que diziam os locutores, davam as costas para o 

campo e, por muitos minutos, fixavam os olhos admirados nos radialistas. Foi assim em 

todos os jogos transmitidos pelas rádios brasileiras e uruguaias.  

 

 

Copa de 1958: na Suécia, a Guaíba faz o estúdio falar com o estádio 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6

Luiz Artur Ferraretto faz um relato histórico da cobertura realizada pela Rádio Guaíba, de 

Porto Alegre, durante a Copa do Mundo da Suécia, utilizando a tecnologia de single side-

band (SSB), adotada posteriormente por outras emissoras e corrente até o advento das 

irradiações via satélite. Constitui-se como a primeira transmissão internacional da 

radiodifusão sonora brasileira com retorno de áudio dos estúdios para o local dos jogos, um 

feito para a época. Até então, os equipamentos eram obsoletos e sem manutenção adequada, 

e a qualidade das irradiações era deficitária e unidirecional. Este último aspecto constituía-

se no mais problemático de todos. Em 1958, pela primeira vez em coberturas de longa 

distância, o estádio conversou com estúdio e vice-versa graças à Postes, Télégraphes et 

Téléphones (PTT), companhia estatal da Suíça, e a um transmissor prosaicamente 

instalado no quintal da casa de Flávio Alcaraz Gomes, diretor comercial da Guaíba, e que 

ficava nos altos do morro Santa Teresa, em um dos pontos mais altos da capital gaúcha. O 

single side-band (SSB) ou banda lateral única, um tipo de onda curta, vai ser usado, assim, 

de modo pioneiro no Brasil, pela Guaíba. Em uma verdadeira revolução tecnológica, 

driblando as dificuldades enfrentadas pelas demais emissoras, o narrador Jorge Alberto 

Beck Mendes Ribeiro tem a possibilidade de, ao final de cada partida, trocar impressões 

com seus colegas na sede da emissora no centro de Porto Alegre.  

 

Copa de 1962: Elementos Radiofônicos à Midiatização do Jogo  

O Brasil chegou para disputar a Copa do Mundo de 1962, no Chile, na condição de favorito. 

Com a equipe-base campeã em 1958, na Suécia, o time brasileiro era a seleção a ser batida 

pelos adversários. Era através do rádio que era possível acompanhar os jogos do outro lado 

do planeta e torcer a distância, graças às transmissões entusiasmadas dos narradores que 

despertando a sensorialidade dos ouvintes-torcedores. Os autores Antonio Guilherme 

Schmitz Filho e Gilson Luiz Piber da Silva refletem sobre o protagonismo que o rádio 

esportivo assumiu e como caiu no gosto popular como meio de informação e 

entretenimento entre os brasileiros. Para tanto utilizam como base de análise trechos 

originais das transmissões da Rádio Guanabara, do Rio de Janeiro, nas vozes do narrador 

Oduvaldo Cozzi, do comentarista João Saldanha e do locutor adicional Estevam Bourroul 

Sangirardi. O material integra o disco de vinil (LP) de homenagem ao bicampeonato 

mundial do Brasil, distribuido pelo Vermouth Cinzano e gravado pela Odeon, na cidade 

paulista de São Bernardo do Campo. Oduvaldo Cozzi era conhecido como “o professor” e 

foi considerado o melhor locutor esportivo do Brasil. Ele criou expressões para esboçar 
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suas narrativas e atrair a atenção dos ouvintes-torcedores. Com isso, passou a ser imitado 

por vários locutores brasileiros. O couro (a bola) e o barbante (a rede do gol) foram os 

grandes signos que produziam os sentidos e desencadeavam expectativas diversas , na 

construção dos cenários futebolísticos. 

 
Copa de 1966 – A primeira Copa da Ditadura 
 
Único país que participou de todas as copas, a seleção brasileira era naturalmente favorita. 

Contava com ótimos jogadores, como Djalma Santos, Bellini, Garrincha e Pelé, entre 

outros. Mas a escalação e preparação do time foram prejudicadas por vários fatores, entre 

eles as ingerências externas, tanto do quadro político nacional quanto dos grandes clubes do 

futebol brasileiro, que brigavam para ver seus jogadores convocados. Assim foi que as 

disputas internas, pressões psicológicas, interesses financeiros e políticos fizeram o pano de 

fundo por onde se desenhou a derrota. A autora Eliana C. P. T. de Albuquerque conta 

detalhes desta história no artigo da Copa de 1966, primeira a ser realizada depois do golpe 

militar que tomou o poder no Brasil em 1964. Para o governo, a vitória na Inglaterra era 

importante para reforçar o sentimento de união nacional, tão desejado naquele momento. 

Não por acaso, a comissão técnica foi mudada em cima da hora e a coordenação da 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que congregava 24 esportes, inclusive o 

futebol, estava nas mãos enérgicas de João Havelange, um atleta aposentado e simpatizante 

do novo regime. Isso fez com que o futebol, esporte mais popular do Brasil, passasse a ser 

manipulado de acordo com os interesses ideológicos e políticos do governo. O regime 

militar também redefiniu a estratégia para lidar com os meios de comunicação e as 

informações a serem veiculadas. Começou por restringir o acesso às informações. Em 

paralelo a isso, emissoras de rádio, resistentes à ditadura, foram lacradas, concessões foram 

cassadas e muitos profissionais foram delatados, demitidos, presos e investigados. 

Felizmente, a ousadia dos locutores esportivos não tinha limites e era ela que fazia com que 

o rádio sempre se superasse. Exemplo disso foi a cobertura da copa de 1966. As emissoras 

brasileiras encontraram dificuldade em fazer as transmissões ao vivo por falta de posições 

(só haviam sido contempladas 12 emissoras brasileiras) e de tecnologia. A solução foi 

apelar para a criatividade das equipes.  
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Copa de 1970 Craques em Campo e na Transmissão Radiofônica 
 
Márcio Guerra, autor do artigo da Copa de 70 conta a história de João Saldanha, técnico da 

Seleção brasileira e que trazia no currículo a experiência 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 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”. Mas dificilmente os militares 

aceitariam o tricampeonato mundial  sob o comando de um comunista. O artigo revela que 

João Saldanha tinha plena consciência de que, se a ditadura fechasse ainda mais o cerco, ele 

poderia sair a qualquer momento, afinal de contas, nunca escondeu o que pensava.  Quando 

Médici assumiu as coisas ficaram ainda mais difíceis. A maior referência à 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 já prevendo o desfecho dessa história, que culminou 

com sua demissão do comando da Seleção Brasileira de Futebol, Saldanha acertou seu 

retorno à mídia aceitando o convite das Organizações Globo para atuar no jornal, TV e 

também na rádio Globo, onde atuou como comentarista fornando um “timaço” ao lado do 

também comentarista  Luis Mendes e do narrador Waldir Amaral.   

 
Copa de 1974 – Um novo estilo de narrar no rádio  
 
A autora Christiane Bara Paschoalino analisa que nesta Copa, o rádio não foi a maior 

estrela dos meios de comunicação, sendo a televisão, agora em cores, a grande novidade: o 

Mundial foi transmitido em cores pela TV em setenta países e esta foi a primeira Copa do 

Mundo em que os jogadores  começaram a usar números  também nos calções para facilitar 

a identificação na transmissão dos jogos. O número de aparelhos de televisão, incluindo o 
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preto-e-branco e em cores, nos lares brasileiros em 1974, já ultrapassava 10 milhões4. Mas, 

muitos dos apaixonados pelo futebol que ainda não possuíam televisão em casa, nos dias de 

jogo da Seleção Brasileira, aglomeravam-se em frente às lojas de eletrodomésticos, com 

seus radinhos de pilha grudados nos ouvidos, para assistirem às imagens transmitidas pela 

televisão.   

O curioso é que, mesmo com a “invasão” da televisão na cobertura das Copas, o 

papel dos radialistas esportivos continuava predominante. Um dos maiores desafios para os 

locutores em transmitir uma partida de futebol era preencher o espaço vazio deixado 

quando a bola “parava” durante o jogo. Osmar Santos, então locutor da rádio Jovem Pan, 

era um craque em preencher esses momentos com comentários inteligentes, cheios de 

emoção, bom humor e até com uma pitada de sarcasmo, mesclando, com genialidade, 

assuntos políticos da época, conquistando, assim, ouvintes de todas as classes sociais. Nos 

bastidores do rádio, Osmar Santos foi a grande estrela da Copa de 74 deixando sua marca 

como “reinventor” da narração do futebol.  

 
Copa de 1978 – Gaúcha desafia Guaíba  
 
No artigo da Copa de 78, o pesquisador Sergio Endler apresenta aspectos da participação da 

Rádio Gaúcha AM, tradicional emissora porto-alegrense, quando da cobertura jornalística 

da Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina, de 1 a 25 de junho. Os apontamentos 

buscam mostrar episódios da estruturação da programação esportiva e da cobertura da 

Rádio Gaúcha para aquele evento esportivo mundial, considerando a Copa de 1978 como 

instância estratégica. O estudo procura localizar o protagonismo da Rádio Gaúcha, que 

buscava consolidar-se, dentro de contexto histórico, onde pontificava a Rádio Guaíba AM, 

então, como emissora de referência no radiojornalismo gaúcho, em geral, bem como equipe 

líder no radiojornalismo esportivo, em específico. As observações têm como objetivo 

descrever as novas estratégias desenvolvidas pela Rádio Gaúcha, com repercussões diretas 

nas rotinas produtivas, na formatação do Departamento de Esportes e da programação,  

antes e durante a realização do Mundial de Futebol 

 
Copa de 1982 – O desafio de uma nova reinvenção  
Os avanços da tecnociência e os crescentes interesses políticos e econômicos voltados aos 

projetos de expansão e popularização cada vez maior da televisão, obrigavam mais uma vez 

                                                 
4 Disponível em: http://www.veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/variedades/ - Acesso em: 16 de abril de 

2012. 
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a mídia rádio a mostrar sua versatilidade para informar. Nesse contexto de transformações, 

o professor Ricardo Bedendo, autor do artigo da Copa de 1982,  relata que este ano foi 

estratégico para o rádio e, ao mesmo tempo, um dos mais intensos e desafiadores. Uma 

primeira marca desse período registra-se em março, quando a radiodifusão brasileira se 

insere na era das redes via satélite. Já nas quatro linhas, o desenho técnico e tático da 

Seleção Brasileira regida por Telê Santana, bem como a capacidade individual de boa parte 

dos jogadores, soava como inspiração para os “atletas” da informação esportiva. Estes 

tinham a missão de jogar com a palavra para inovar, disputar a confiança e a audiência do 

povo brasileiro, levando-o a acreditar intensamente no tetracampeonato. A TV Globo que, 

desde o início dos anos 80, já se estruturava para assumir a hegemonia da comunicação 

esportiva, alcançou o ápice em 1982 ao comprar com exclusividade os direitos de 

transmissão do Mundial da Espanha, pelo valor de 14 milhões de dólares (Ribeiro, 2007, 

p.254).  Essa investida, que contava ainda com a voz potente de Luciano do Valle na 

narração, sinalizava para o rádio a necessidade de alternativas para concorrer com a força 

da imagem e dos recursos do veículo em ascensão. Nos anúncios publicitários da época 

ficava evidente a primeira e eficaz tática adotada pelo rádio: todo mundo de olho na TV e 

ouvido e coração no rádio.  

 
Copa de 1986 – A Cobertura da Rádio Tabajara – a emissora mais antiga da Paraíba 

Norma Meireles descreve em seu texto da Copa de 86, a atuação da Rádio Tabajara AM, 

emissora paraibana com sede em João Pessoa, na cobertura do Mundial do México e que 

participou de uma rede de rádio encabeçada pela emissora pernambucana Rádio Jornal do 

Comércio. Pela primeira vez uma equipe com narrador, comentarista e repórter foi enviada 

a um país sede. Fatores financeiros levaram a emissora estatal a se associar a uma rede de 

emissoras criada especialmente para a transmissão do evento no nordeste, mas isso em nada 

atrapalhou o seu desempenho, muito pelo contrário viabilizou e deu visibilidade ao trabalho 

dos profissionais da emissora mais antiga da Paraíba.  

 

1990 - A Copa do Mundo não é nossa! Com brasileiro há quem possa 

A Copa do Mundo de 1990 foi considerada por muitos críticos um divisor entre o chamado 

“futebol arte” e o “futebol força”. O pesquisador Pedro Vaz analisa em seu artigo que as 

coberturas radiofônicas no Brasil contaram com radialistas de renome, maturidade e muito 

profissionalismo destes, principalmente pelo fato da crise política econômica vivida no país 
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daquele início de década. O clima da época era de desesperança e incertezas em torno do 

confisco financeiro gerado pelo Plano Collor sobre as contas da moeda da época, o cruzado. 

Um alento para a população seria a vitória da seleção brasileira, mas esta obteve placares 

magros de marcação de gol e uma derrota para o time argentino que interrompeu a 

expectativa verde e amarela. O rádio em São Paulo registrou tudo com nomes de 

profissionais de alto nível como Cledi Oliveira, Dirceu Maravilha, Éder Luiz, Fiori Giglioti, 

Henrique Guilherme, José Silvério, Odnei Edson, Osmar Santos, Paulo Soares, Reinaldo 

Costa, Roberto Carmona, entre outros grandes radialistas, que enriqueceram na época a 

programação e os arquivos de emissoras como as rádios Bandeirantes, Gazeta, Globo, 

Jovem Pan e Record.  

 
Copa de 1994 - A última Copa do Mundo narrada pelo “garotinho” Osmar Santos 

Neste artigo, descrevo a cobertura da décima quinta Copa do Mundo de Futebol, que 

foi disputada nos Estados Unidos, em 1994, e que transmitida pela Rádio Globo de São 

Paulo utilizando a tecnologia de transmissão por linha telefônica e também pela primeira 

vez o uso de telefone celular nas reportagens. A Rádio Globo alugou dois aparelhos de 

celulares Motorola modelo Micro TAC que passaram a ser utilizados na cobertura, uma 

novidade para a época, sendo a primeira vez em uma Copa do Mundo em que o celular 

esteve presente. O aparelho permitiu maior mobilidade para a reportagem, mas foi usado 

com pouca frequência, devido aos problemas de interrupção de som. Neste contexto, após 

24 anos, o Brasil voltou a conquistar a Copa do Mundo. O Mundial viu a Seleção 

comandada por Carlos Alberto Parreira apresentar um futebol pragmático e ter em Romário 

seu grande ídolo e salvador. O atacante vivia uma fase sensacional no Barcelona, da 

Espanha, e foi convocado pela dupla Parreira/Zagallo somente no último jogo das 

eliminatórias. A partir daí o craque desequilibrou. Na Copa, Romário marcou cinco vezes e 

foi determinante na conquista do tão sonhado tetracampeonato. Na final, diante da Itália, o 

Brasil não saiu do zero a zero no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, o craque 

italiano Roberto Baggio chutou por cima e definiu a vitória brasileira por 3 a 2. Vitória da 

seleção brasileira, que Osmar Santos, o locutor que revolucionou a linguagem da 

transmissão esportiva radiofônica, narrou pela última vez. 
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Copa de 1998 – O Rádio Gaúcho na França 
 

A última Copa do Mundo do século XX reuniu, pela primeira vez, 32 seleções. Do ponto de 

vista do esporte vimos a expectativa da conquista do pentacampeonato mundial à frustração 

com o segundo lugar. O surgimento de um novo ícone, Zidane. E a história dramática e 

nebulosa envolvendo o atacante Ronaldo. Já do ponto de vista tecnológico, a qualidade de 

som foi um diferencial em relação à edição de 1994 nos Estados Unidos. O evento também 

marcou a extinção do uso do fax em grandes coberturas esportivas internacionais e a 

implementação, ainda que modesta, da internet na rotina jornalística. O professor Leandro 

Olegário, em seu artigo da Copa de 98, analisa a cobertura de três emissoras de Porto 

Alegre que focadas em radiojornalismo enviaram 25 profissionais à França para uma 

intensa cobertura de trabalho. Afinal, havia gaúchos entre jogadores e integrantes da 

delegação brasileira, que tentou conquistar o pentacampeonato. A presença de gaúchos na 

Seleção também influenciou no peso da cobertura e na quantidade de reportagens com o 

enfoque regional. 

 
Copa de 2002 – Pentacampeonato e poucas rádios realizando a cobertura in loco 
 

Romulo Siqueira aponta em seu artigo sobre a Copa de 2002, as dificuldades de atuação dos  

veículos de comunicação, em especial o rádio, na primeira Copa do Mundo a ser disputada 

em solo oriental organizada pelo Japão e Coréia do Sul, ambos com quase nenhuma 

tradição no futebol. Mesmo assim os jogos ocorreram sem grandes complicações aliadas à 

disciplina e pontualidade característica de seus povos. O rádio brasileiro se desdobrou para 

cobrir em rede o que seria o inédito pentacampeonato mundial da seleção canarinho e a 

consagração da “Família Scolari”. As emissoras brasileiras não estiveram muito presentes 

nesta Copa para cobrir in loco a competição, devido ao alto custo para se levar uma equipe 

de repórteres e técnicos tão longe, e a previsão feita anteriormente durante as eliminatórias 

de que o Brasil não teria sucesso durante o mundial.  Isso fez com que os ouvintes tivessem 

suas opções reduzidas às vozes de poucas pessoas que dividiram suas transmissões com o 

restante das emissoras em rede, para que pudessem ouvir a Copa do Mundo em que o Brasil 

se tornou o primeiro pentacampeão mundial de futebol da história. 
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Copa de 2006 - A Consolidação do novo formato para as coberturas de megaeventos 
esportivos 
 

O artigo sobre a Copa de 2006, conta com um precioso detalhamento do autor Rodrigo 

Koch sobre os apontamentos de um novo formato de coberturas esportivas em megaeventos 

esportivos para rádios. Diante da hiperinflação no valor dos direitos de transmissão que 

passaram a ser negociados com a Rede Globo, houve reduções drásticas em outros aspectos 

das coberturas na grande maioria das emissoras do Brasil. Não só o número de profissionais 

foi reduzido, mas também hotéis, transporte e alimentação mais baratos tiveram que ser 

pesquisados e utilizados para que as rádios mantivessem o status de estarem presentes nas 

Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Koch apresenta relatos da atuação da Rádio Guaíba na 

Copa da Alemanha como aquisição de direitos e planejamento até a execução, com detalhes 

do dia-a-dia da equipe esportiva da emissora gaúcha em solo alemão; com depoimentos dos 

profissionais que estiveram na Alemanha em 2006. Avaliação das futuras coberturas de 

megaeventos esportivos a serem realizadas por rádios brasileiras. 

 

Copa de 2010 - Presença e a memória do rádio mineiro  
 
As pesquisadoras Sonia Caldas Pessoa, Nair Prata, Maria Claudia Santos e Wanir Campelo 

revelam no artigo sobre a Copa de 2010, a estratégia da cobertura de 30 emissoras 

localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Copa do Mundo 

de Futebol, em 2010, na África do Sul. O artigo aborda a cobertura in loco, as transmissões 

dos jogos, o espaço destinado à Copa, bem como curiosidades e depoimentos de 

profissionais que estiveram no primeiro campeonato mundial de futebol realizado no 

continente africano e ainda os desafios do rádio na mais importante competição esportiva 

do mundo.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebe-se que há uma afinidade e uma quase dependência entre o futebol e o rádio. 

Nessa união, as experiências estão sempre provocando desenvolvimentos tecnológicos, 

jogadas de “letra”, apontando “craques” da locução e que encantam cada vez mais pessoas e 

passam por várias gerações. O radiojornalismo esportivo foi um dos primeiros gêneros a se 

firmar no rádio e continua ocupando grande espaço na programação das principais 

emissoras do país.  Não há dúvidas que o rádio esportivo foi essencial para a transformação 
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do futebol como o esporte mais popular do Brasil e este foi um importante complemento na 

definição do rádio como meio de comunicação de massa. Os locutores esportivos 

enfrentavam muita dificuldade por causa da falta de recursos técnicos e suas irradiações 

raramente saíam perfeitas. A tecnologia tinha pouco a oferecer. O rádio esportivo é 

responsável pela incorporação no Brasil das inovações tecnológicas que surgiram na 

radiodifusão mundial. A persistência em narrações esportivas diretas provocou a busca de 

melhoria nos equipamentos e o gênero acabou influenciando o desenvolvimento do 

jornalismo radiofônico brasileiro. Essa contribuição se deu principalmente com as 

coberturas externas, em especial com as Copas do Mundo. A propósito das mudanças 

culturais ocorridas no Brasil e com a crescente participação dos meios de comunicação de 

massa na sociedade, o futebol se torna o produto mais popular do sistema midiático, sendo 

o rádio o grande responsável por esta transformação até o surgimento da televisão.   
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