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RESUMO: 

Este é um relatório que descreve o processo de produção de um Podcast, o qual teve como 
objetivo relatar o trabalho dos narradores esportivos no médio do rádio. O programa vai 
abranger todo o processo de uma partida transmitida no meio do rádio, com participação de 
narradores, repórteres, comentarias e grandes figuras do jornalismo esportivo do Brasil. O 
programa terá 4 episódios para relatar cada espaço e cada função da equipe responsável pela 
transmissão, com um espaço no último programa para ressaltar ainda mais a importância do 
futebol no rádio para os seus ouvintes. O Podcast vai relatar o que é necessário para um bom 
desempenho dos profissionais, os macetes adquiridos com a experiencia da profissão e dicas 
para que todos possam ter uma visão clara sobre o processo da transmissão esportiva.  

Palavras-chave: futebol, rádio, transmissão, narrador. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT:  

This is a report that describes the production process of a Podcast, which aimed to report the 
work of sports narrators on the radio. The program will cover the entire process of a match 
broadcast on the radio, with the participation of narrators, reporters, commentaries and major 
figures in Brazilian sports journalism. The program will have 4 episodes to report each space 
and each function of the team responsible for the broadcast, with a space in the last program 
to further emphasize the importance of football on the radio for its listeners. The Podcast will 
report what is necessary for a good performance of the professionals, the tricks acquired with 
the experience of the profession and tips so that everyone can have a clear vision about the 
sport transmission process. 

Keywords: football, radio, broadcast, narrator. 
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Introdução 

Este projeto embasa a realização de um Podcast sobre a importância dos narradores 

esportivos nas transmissões de rádio. 

 

O meio radiofônico é um dos grandes meios de comunicação para conectar a população 

com a emoção da notícia, conseguindo proporcionar o entretenimento do que é transmitido. O 

rádio é o veículo de informação que sempre pareceu ser algo simples, que está perto do 

ouvinte pela sua grande capacidade de criar hábitos de consumo, como uma rotina. Sempre 

através da informação, do hardnews, do lazer, da companhia e do entretenimento, além do 

meio esportivo dentro do rádio, força primaria dentro do projeto.   

 

A partir desta análise, é curioso pensar a relevância que a profissão em si, ser narrador, 

contador de histórias, requer inúmeras habilidades para apresentar uma regularidade no 

discurso que é narrado, além de uma personalidade única para cada um conseguir transmitir 

seus bordões, que acabam sendo suas marcas registradas. Como na primeira transmissão de 

uma partida de futebol no meio radiofônico em 1931, desde aquela época, o narrador descreve 

sempre a emoção brincando com o imaginário do ouvinte. 

 

Atualmente existem, no mínimo, 42 grandes narradores em São Paulo que já fizeram, 

ou fazem até os dias de hoje muito sucesso no rádio. Com isso, em um contexto geral, para 

que os narradores possam mostrar seu trabalho, a narração de uma partida de futebol é um 

ritual, pois possui uma estrutura para todas as transmissões. Destacando as principais como: 

A concentração para a partida (o pré-jogo), todas as informações são passadas como uma 

previa para o ouvinte, depois vem a reportagem trazendo informações momentâneas do que 

está sendo transmitido, em seguida a atração principal, a transmissão da partida. Após o 

espetáculo, o pós-jogo tem a missão de retratar e analisar tudo que foi passado e transmitido 

durante os 90 minutos de uma partida, fazendo assim, uma leitura completa.  
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A partir desses conhecimentos a pergunta problema deste projeto é:   

Um Podcast conseguiria instigar uma discussão sobre a importância dos narradores esportivos 

e como eles conseguem mexer com o imaginário dos ouvintes do rádio?   

 

A partir deste questionamento é possível mostrar a capacidade de ligação entre o narrador 

e o ouvinte, onde a transmissão dos locutores transforma o receptor. Os locutores têm a 

missão de emocionar o ouvinte, trazendo-os a tensão de uma transmissão de uma partida.  

 

Para responder à pergunta problema os objetivos principais são:  

 Realizar um podcast sobre a importância dos narradores esportivos no meio do rádio.  

 Discutir a relevância do narrador esportivo em comparação aos outros meios de comunicação.  

 

E os objetivos secundários do projeto são:  

 Analisar o potencial dos narradores em relação a sentimento com os ouvintes. 

 Descobrir através de jornalistas que trabalham no meio do rádio a importância de um trabalho 

coletivo. 

 Transmitir aos leitores/ouvintes do projeto o quão bom e divertido é acompanhar um jogo pelo 

rádio (adrenalina, apreensão, alegria, tristeza). 

 Estudar como os narradores se preparam para as transmissões esportivas. 

 

A análise sobre o tema escolhido vem do questionamento de como os locutores conseguem 

tocar o coração das pessoas que gostam do que é comunicado. As transmissões no meio do 

rádio são únicas, onde não se exige 100% da atenção do ouvinte. Ele tem a possibilidade de 

escutar na sua casa, no trabalho, na rua, entre outros lugares possíveis para se entreter ao 

que está sendo transmitido no momento. O Brasil, muitas vezes, é reconhecido no mundo por 

ser o “país do futebol” e com isso, a paixão e o gosto pelo esporte são indiscutíveis. Portanto, 

os narradores possuem uma função única, fazer com que o ouvinte que esteja escutando a 

transmissão se imaginasse no estádio. Ainda mais aqueles que trabalham no meio do rádio, 

pois seu papel é mais difícil do que dos apresentadores de TV. Até mesmo fica mais complexo 
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para o ouvinte por não possuir a imagem como referência, como análise, ficando apenas com 

o áudio como elemento principal.  

 

A importância dos locutores, em um mundo atual, que faz a informação circular de forma 

momentânea, onde todos têm acesso, mostra a oportunidade, juntamente com todos os canais 

de informação que foram criados, dos narradores cada vez mais conseguirem atingir e 

provocar sentimentos distintos nas pessoas.  

 

Seja na partida transmitida na frequência do AM, do FM, ou até mesmo o áudio 

disponibilizado no Youtube, ou a utilização de um Podcast para gravar aquele momento na 

história da mídia, na história do rádio. Essa plataforma muito utilizada atualmente consegue 

transmitir a emoção do locutor como se estivesse no ao vivo em uma partida de futebol. Dessa 

forma, trazendo lembranças e uma junção de sentimentos para os amantes do rádio e 

principalmente, ao amante do esporte, ao receptor da informação.   

 

A metodologia teórica escolhida se baseia na análise de livros como: Manual dos Locutores 

Esportivos, de Carlos Fernando Schinner, outra leitura do livro escrito pelo jornalista Mauro 

Beting e Paulo Rogerio chamado “Fiori Gigliotti: o locutor da torcida brasileira”, outra obra 

analisada será “Como falar no Radio – Pratica de Locução no AM e FM de Cyro Cesar”. Outro 

tipo de análise para o tema escolhido são os documentários e filmes, exemplo de: “Osmar 

Santos – Vai garotinho que a vida é sua” como também “Odinei Oliveira: O Narrador de 

Emoções”.  

 

Além de livros, TCC’s sobre o rádio, sobre os locutores e de narração esportiva foram as 

principais fontes de estudo, como exemplo da peça escolhida, o TCC “Jornalismo Narrativo 

em Podcast: Uma análise da Linguagem, da Mídia e do Cenário” retrata como um Podcast 

deve ser feito no mundo atual. Para uma análise mais profunda da peça escolhida, o Podcast 

“Narradores Brasileiros” mostra o mundo da narração esportiva.  
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Já a metodologia pratica será feita da seguinte forma: Entrevistas com Milton Neves, para 

contar a história do rádio e de como ele vê os narradores neste meio, além de outros jornalistas 

renomados como: João Paulo Cappellanes, Claudio Zaidan, entre outros. Os locutores em si, 

entrevistar José Silveiro o “pai do gol”, Ulisses Costa, grande narrador do Brasil, Rogerio Assis, 

além de outros narradores da rede Globo e jornalistas de outras emissoras que atuam no meio 

com propriedade para falar sobre o tema abordado.  Para um bom andamento do programa, 

serão colocados trechos de narrações para os jornalistas e os próprios locutores comentarem 

sobre os momentos marcantes do futebol. 

 

1. Referencial Teórico 

1.1  A importância da emoção dos narradores esportivos 

Segundo análise de Beting (2019) os narradores esportivos são pessoas curiosas, que 

buscam entender e aprender sempre mais, como se fossem verdadeiros repórteres. No 

momento de contar histórias, tanto pelas câmeras ou pelo microfone, a análise do momento é 

feita com a arte do improviso. A cada lance ou jogada, a cada gol bonito, a cada título 

conquistado, a cada movimento dos atletas o narrador está ali, encantado com o que é 

retratado, sendo um protagonista do momento. O narrador entra de corpo e alma como um 

participante da competição.   

Ainda de acordo com o autor, Fiori Gigliotti, um dos mais renomados e consagrados 

narradores de futebol brasileiro, teria sido pioneiro no ato de encantar e de dar a emoção aos 

amantes da bola. A experiência de quem cobriu 10 copas do mundo durante toda a sua vida, 

mostra a capacidade e o conhecimento sobre a palavra, a qualidade de transmitir de maneira 

clara e objetiva o que é retratado na telinha ou pelas ondas do rádio, ou melhor, atualmente, 

nas plataformas no meio digital. 

Já Schinner (2006) faz análise com foco no meio do rádio, onde muitas pessoas podem 

achar que já está desatualizado, velho, sem uma perspectiva do futuro. Quem possui essa 

visão acaba deixando escapar algumas preciosidades do rádio. O autor deixa claro que um 
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dos principais interesses do rádio é transmitir alegria, fazendo-o ser o melhor amigo do homem, 

sendo útil nas horas sérias, amável nas brincadeiras e responsável em todos os momentos.   

Para Barbosa (2013) as transmissões esportivas ao longo do tempo ficam cada vez 

mais marcantes graças à variedade de estilo narrativo de cada narrador. Os sotaques e 

nacionalidades de cada locutor causam um impacto diferente para o ouvinte, fazendo de certa 

forma que o receptor fique engajado na narração do jogo por conta dos diferentes modos de 

narrar. O autor ressalta que as coberturas esportivas fazem um marco na história onde daqui 

muitos anos, as narrações estarão gravadas e poderão ser escutadas diversas vezes. Porém, 

um lado que muitos não percebem são as histórias do off, quando os microfones não estão 

ligados. A emoção do estádio, o calor da torcida, o ambiente marca muito para o narrador 

conseguir desempenhar um grande trabalho, fazendo-o se entregar de corpo e alma para o 

que está sendo retratado para os ouvintes do rádio.  

Para uma boa cobertura esportiva, quem transmite a emoção precisa estar preparado 

para qualquer acontecimento durante a partida, sobretudo, o conhecimento e entendimento do 

futebol é algo indiscutível para a profissão. (PEREIRA; LIMA, 2017). A dupla traz a relação do 

crescimento e a evolução dos narradores ao longo dos séculos até os dias atuais. A locução 

das partidas de futebol existe desde a época onde não havia televisão, computadores, e muito 

menos a internet.  

1.2  Podcast – A plataforma diferenciada 

Através do conhecimento de Luiz (2014) o Podcast é uma mídia de áudio fortemente 

ligada à internet, mas que guarda muitas semelhanças com uma brincadeira “clássica” dos 

anos 80. Época que os gravadores de fita cassete eram utilizados para gravar seus próprios 

“programas de rádio”, graças a essa bela conexão do rádio com a narrativa, vulgo Podcast 

atual. O autor fala que a diferença é que, atualmente o mundo inteiro pode ouvir esses 

programas e, ainda por cima, podem deixar de ser uma simples “brincadeira” e se tornar uma 

profissão. Ainda, muita gente grava podcast por diversão e, mesmo os que já 

profissionalizaram seus programas, se divertem muito com o que fazem. Além de se divertir 

fazendo o que ama, uma das grandes qualidades do Podcast é que não só os ouvintes fiéis 
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irão escutar, mas sim qualquer pessoa que procure o assunto ao redor do mundo pode tirar 

sua própria conclusão do seu trabalho, ou melhor, da sua diversão. 

A análise de Jones (2019) condiz com a realidade atual da plataforma. Pois não a muito 

tempo, não havia muita gente que soubesse o que era o podcasting. Atualmente, todas as 

pessoas estão falando sobre seus podcasts favoritos e compartilhando seus pensamentos nas 

mídias sociais, interagindo da melhor maneira possível. O autor enaltece a beleza do Podcast, 

de modo que você possa colocá-lo na sua rotina de uma forma que poucas plataformas 

conseguem. A pessoa não fica limitada ao celular, ou não precisar se sentar em frente à 

televisão para acompanhar o que deseja. Com o podcasting pode-se ouvir o que quer, onde 

quer, quando quer.  

Segundo Meinzeir (2019) o Podcast pode ser a chave do sucesso para quem procura 

novos ares no meio da comunicação, trabalhando de forma persistente e inteligente. A 

plataforma pode ser comparada com um blog de rádio devido a linguagem semelhante, porém, 

ajustada e convertida para os meios tecnológicos mais atuais. O ponto chave para um Podcast 

de sucesso segundo a autora é saber o porquê da criação dele, reconhecendo para quem você 

está fazendo, decidir o assunto e deixar o tema explicito para quem o escuta, sabendo 

encontrar inspiração nos lugares certos com boas referências. 

Jones (2019) diz que para alcançar o sucesso, uma série de fatores são predominantes. 

Fazer um Podcast de forma profissional traz uma série de responsabilidades, como fazer a 

edição da melhor maneira, saber planejar e pensar no futuro o que será passado aos ouvintes 

e o principal nos dias de hoje, saber mostrar o conteúdo, fazer a divulgação em massa do 

trabalho.  

Para se concretizar no mercado, de acordo com Hooper (2019) o poder da comunicação 

e a forma da qual é retratada para a audiência do programa, são fatores preponderantes para 

alcançar grandes objetivos dentro da plataforma digital, além da estruturação base de cada 

programa que acaba deixando a marca registrada do transmissor no conteúdo.  

1.3  Linguagem para Podcast/Rádio 
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De acordo com Lopes (2015) criador de um dos Podcast mais renomados e ouvidos de 

todo Brasil, um bom Podcast sai de uma receita de bolo, precisando misturar um bom conteúdo 

com uma linguagem didática e clara.  

Em consenso com a PodPesquisas de 2018 em parceria com a rádio CBN, que mostra 

como compreender o desenvolvimento do produto no nosso país, mais de 23 mil ouvintes 

foram analisados mostrando que o público masculino lidera as audiências dos programas com 

84%, com a idade média do ouvinte sendo de 28 a 39 anos.  

Ao analisar os dados, ao conhecer a representação base de um ouvinte desta 

plataforma, muito semelhante à do rádio, porém, com um perfil de ouvinte muito diferente, mais 

velho, cascudo, vivido. Os ouvintes de Podcast ressaltam a praticidade de realizar outras 

tarefas enquanto a escuta. 

Segundo Cesar (2013) há muitas diferenças entre falar ao povo brasileiro pelo rádio e 

por meio de outros veículos da mídia. No rádio não se prepara a conversa, como na TV ou nos 

jornais. Ela é mais espontânea e mais quente. Dessa forma, são grandes a importância e a 

responsabilidade social do futuro radialista na formação da opinião pública.   

De acordo com Ortiz (2006) é preciso muita apuração e uma vasta pesquisa jornalística, 

com gravações de takes específicos, vinhetas, efeitos sonoros, com entrevistados renomados, 

fazendo um trabalho de ótima qualidade para ganhar pontos com a audiência desejada. Por 

ter uma longevidade maior no Podcast, os programas lançados precisam ser transmitidos da 

melhor maneira possível.  

O autor cita que a linguagem é a base para a criação do conteúdo, fazendo com que o 

som passado ao ouvinte se torna uma espécie de criador de sensações para quem o escuta. 

A fala se torna essencial para o público utilizar a imaginação, deixando o ouvinte atento ao que 

está sendo retratado.  

2. Planejamento da Peça 

2.1 Definição de estilo e linguagem 
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Por acompanhar desde pequeno os jogos de futebol pela rádio, e conhecer um pouco 

do estilo e da maneira descontraída que elas são transmitidas, o programa tem como foco ser 

leve, descontraído, mas com muita informação e principalmente, conter histórias que marcam 

o meio radiofônico, resgatando momentos únicos que marcaram a vida das pessoas por conta 

do grande trabalho dos narradores.  

A linguagem que será utilizada é a linguagem verbal oral, como é um Podcast, apenas 

o áudio será disponibilizado e através dele que as pessoas irão acompanhar o trabalho do 

produto, por meio de um bate-papo com os entrevistados, as histórias contadas trarão um 

clima leve para o programa. 

  A organização narrativa em conjunto com o estilo será feita através dos conteúdos 

produzidos com os narradores, jornalistas e comentarias, que estão junto com os narradores 

na hora da transmissão de uma partida de futebol. A organização do projeto em si dependerá 

do tempo das narrações gravadas que terão dentro do programa, fazendo assim, que o ouvinte 

se recorde de momentos incríveis de antigamente, até momentos marcantes da atualidade.  

2.2 Fontes 

Com foco nos narradores no meio do rádio, prioritariamente os entrevistados mais 

importantes serão Ulisses Costa e Rogerio Assis. José Silveiro foi desconectado da Rádio 

Bandeirantes, porém, tentarei a entrevista do mesmo jeito, afinal é um dos grandes nomes do 

século dos locutores brasileiros.  

Um dos jornalistas mais famosos do Brasil, ou um dos principais deles, com uma história 

fantástica na TV e no Rádio, Milton Neves contará histórias inesquecíveis em sua carreira no 

meio do futebol. Ele poderá contribuir com histórias marcantes que vivenciou e falar um pouco 

da qualidade de cada narrador, pois trabalhou diretamente, praticamente, com todos citados 

acima. Outra promessa da Rádio Bandeirantes, tanto como setorista, repórter, comentarista e 

agora narrador, João Paulo Cappellanes será entrevistado para contar uma das melhores 

viagens da sua vida, a cobertura da Copa do Mundo de 2018 presencialmente na Rússia, entre 
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outros assuntos. Novas promessas da nova geração do jornalismo esportivo como Gustavo 

Soler, Vinicius Bueno e Paulo do Valle poderão, ainda, fazer algumas aparições no Podcast.  

Um dos melhores comentarias de rádio do Brasil, com um conhecimento amplo em 

todas as áreas, Claudio Zaidan poderá contar histórias que viveu junto com José Silveiro e 

citar momentos da velha guarda do jornalismo esportivo do rádio.  

Com a nova programação da Rádio Bandeirantes, o apresentador de TV Neto está 

apresentando o programa “Os Donos da Bola” na rádio e será acionado para tentar trazer 

conteúdos divertidos ao trabalho.  

A grande maioria das entrevistas seriam realizadas dentro da própria Band, com 

exceção de José Silveiro, onde tentarei ir até a residência do entrevistado ou realizá-la de 

forma online devido a pandemia do novo coronavirus.  

2.3 Formação da Equipe  

Em relação à gravação do Podcast, ele será feito na universidade Mackenzie em 

conjunto na Band. Contarei com a ajuda de grandes sonoplastas e operadores de mesa para 

a realização de vinhetas de abertura e encerramento do programa. Pensando no tempo do 

programa, caso seja ultrapassado o limite de 20 minutos, em conjunto com o operador e com 

o orientador do meu TCC decidiremos as partes que precisarão ficar de fora do trabalho, 

deixando assim, as melhores partes necessárias.  

2.4 Roteiro do Podcast 

Durante o período de quarentena, novos Podcasts foram lançados e fizeram muito 

sucesso, e com isso, um novo planejamento da peça foi feito. Pensando na duração de 20 

minutos do programa, o “Narrando em Campo” terá, aproximadamente, 4 episódios com 5 

minutos cada para retratar separadamente cada uma das funções de uma transmissão 

esportiva no rádio, como: Narração, reportagens, comentários e histórias do rádio esportivo.  
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Dessa forma, será possível dar espaço no primeiro episodio para Ulisses Costa e 

Rogerio Assis contarem a experiencia de mais de 20 anos de narração, além de colocarem a 

paixão e a emoção de narrar no ar. Ambos são da nova geração, e com isso, José Silveiro traz 

toda a história e maestria de uma das maiores vozes de todos os tempos da narração 

esportiva. 

 

O segundo episódio será feito com os repórteres e setoristas da Rádio Bandeirantes, 

podendo dar ênfase nessa parte fundamental da transmissão esportiva, com os profissionais 

da área podendo contar detalhes, dicas e como se preparar para uma transmissão de um jogo 

de futebol no rádio, com as escalações e anotações necessárias para um bom repórter sempre 

estar bem-informado. João Paulo Cappellanes e Lucas Herrero contam os mínimos detalhes 

de uma reportagem feita nos estádios e agora fora deles por causa da pandemia. 

 

O terceiro episódio será feito com grandes profissionais, como Claudio Zaidan e outros 

comentários que atuam no ramo esportivo do rádio, como Alexandre Praetzel, entre outros. O 

comentarista precisa estar em total sintonia com o narrador, assim como o repórter, para a 

engrenagem funcionar como um todo.  Nesse caso, eles irão abordar essa função dentro das 

partidas exibidas no rádio e de como ter imposição e uma personalidade única para ser um 

bom comentarista.  

 

Por fim, mas não menos importante, essa parte do trabalho será para retratar com 

leveza, alegria e com entretenimento o enredo como um todo do foco do trabalho. Contar 

histórias marcantes, momentos que fizeram o rádio esportivo estar onde merece além é claro, 

de mostrar a realidade e como o meio radiofônico é essencial na vida das pessoas. Neste 

episódio, Milton Neves contará para os ouvintes momentos únicos para deixar o trabalho ainda 

mais recheado de histórias magnificas no rádio esportivo.  

 

2.5 Relatório de Realização do Produto 
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Com o andamento do trabalho durante o 7º semestre, pode-se observar que para a 

conclusão do trabalho será necessário a criação de uma vinheta personalizada para todas as 

entradas e encerramento dos programas. Além disso, será valido a criação e a disponibilidade 

dos programas em diversas plataformas além do SoundCloud. Para a continuidade do 

trabalho, serão feitas entrevistas com outros jornalistas que não foram citados no roteiro do 

Podcast, para garantir um material extra de apoio, tendo assim, uma diversidade grande na 

hora da escolha final do produto.  

Durante o próximo semestre, as entrevistas serão feitas de forma singular, para 

conseguir separar individualmente cada parte para uma possível junção nos episódios que 

serão produzidos.  

2.6 Relatório de Realização do Produto Final  

          Durante a criação do Podcast, o último semestre foi de muitos ajustes e de novidades 

para uma produção especial, que deixasse o ouvinte se sentindo “em casa”. Com a ajuda de 

Cayame Martins, as vinhetas de abertura, passagem de personagem e de encerramento, 

foram feitas de maneira profissional para dar um destaque nos episódios. Com as entrevistas 

sendo feitas separadamente, as vinhetas foram escolhidas a dedo para que o tempo de cada 

capítulo ficasse dentre o necessário. Além disso, a cada entrevista, a edição foi fundamental 

para dar sentido e coerência nos episódios. As vinhetas foram pensadas exclusivamente com 

foco no tema abordado de narradores e do meio esportivo no rádio. 

         Em média, cada entrevista teve 40 minutos, somando mais de 10 entrevistados, é claro 

que o conteúdo precisa ser bem ajustado e específico para atrair a atenção do ouvinte. Eu em 

conjunto com o sonoplasta e com meu orientador, definimos esses trechos para a entrega dos 

quatro capítulos. A sensibilidade e a opinião do orientador tiveram um diferencial enorme na 

hora da afinação dos programas.  

         Para um bom andamento das entrevistas, por causa da pandemia, a grande maioria foi 

feita a distância, enquanto outras pela proximidade e facilidade foram feitas nos próprios 

estúdios da TV Bandeirantes. Por isso, não foi possível fazer a criação de artes com fotos junto 
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aos entrevistados, por causa do distanciamento social e da falta de oportunidade com alguns 

que precisaram ficar em casa.  

Com o pensamento de manter o Podcast no ar após a entrega do TCC, as entrevistas 

completas poderão ser apresentadas após a entrega, tendo assim, a liberação de toda a 

conversa para os ouvintes se familiarizarem mais, e não apenas ficarem nos melhores recortes 

pelo tempo permitido.  A ordem de criação dos capítulos foi elabora em relação a importância 

e a sequência de uma narração esportiva, dando foco aos narradores e depois a toda a equipe 

que participa de uma transmissão esportiva no rádio. Até a conclusão do curso o modelo do 

Podcast poderá ser alterado de acordo com o orientador do trabalho. 

2.7 Considerações Finais 
  
 Após a finalização da peça, pode-se declarar que os objetivos primários e secundários 

foram alcançados com sucesso. Visto que a pergunta-problema do trabalho é a discussão 

sobre a capacidade de um Podcast conseguir instigar uma discussão sobre a importância dos 

narradores esportivos e como eles conseguem mexer com o imaginário dos ouvintes do rádio, 

é possível dizer que graças aos narradores, fica muito claro que com o conteúdo apresentado, 

é possível fazer essas análises. A dificuldade de exercer a profissão é muito nítida, entretanto, 

é muito gratificante levar a emoção para os ouvintes.   

 

 O Narrando em Campo leva conhecimento não apenas para os entendedores e 

amantes do mundo do futebol e do jornalismo. Pessoas leigas, que não possuem muito 

conhecimento sobre o meio do rádio e do futebol, podem e devem se interessar pelo conteúdo, 

pois além de abordar os principais tópicos destacados no trabalho, ele leva para os ouvintes 

as histórias marcantes de cada entrevistado, mostrando na realidade os mínimos detalhes que 

podem ajudar as pessoas a sonharem mais alto. O rádio é feito de histórias gerais. O rádio 

esportivo é feito de histórias únicas, marcadas pelos bordões dos narradores e pela equipe da 

transmissão esportiva. Cada transmissão tem seu jeito e características, porém, todas com o 

mesmo padrão para levar a informação e a emoção do jogo para os ouvintes.  
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 A realização de entrevistar os melhores e maiores jornalistas esportivos do país da 

atualidade, faz refletir o amor e a paixão que o jornalismo nos proporciona, com momentos 

únicos nas entrevistas presenciais que tive com os participantes do Podcast. Em um momento 

tão complicado de distanciamento social, o olho no olho, faz total diferença para uma conversa 

conseguir ser mais fluida, leve e organizada, para trazer todas as qualidades necessárias para 

ter avaliação positiva de quem o escuta. Mas, nada impede de uma entrevista online acabar 

sendo melhor que a presencial, pelo maior tempo de preparo, por conseguir ali ter mais 

repertorio na hora do bate papo, entre outros aspectos. Mas uma coisa é certa, presencial ou 

não, a entrega do autor do trabalho é que faz realmente a diferença para uma entrevista ficar 

perfeita. Um dos maiores prazeres desse projeto é justamente escutar e aprender com grandes 

referencias da comunicação brasileira.  

 

 O Narrando em Campo mostra que a profissão de locutor esportivo do rádio é sim, uma 

das profissões mais difíceis do ramo. Em um dos episódios, Ulisses Costa e Rogerio Assis 

conseguem dar exemplos práticos de como a junção do talento e o trabalho duro sempre trata 

resultados. Por isso, especialmente para aqueles que trabalham no meio ou sonham em ser 

jornalistas esportivos, devem escutar e absorver as dicas dos entrevistados.  

 

 Dessa forma, vale a reflexão sobre o processo de aprendizagem da vida dos jornalistas, 

que nos mostra que vai muito além de escrever histórias e informar as pessoas, e sim, nos 

mostra como aprender e crescer no nosso meio com os melhores do ramo. A comunicação em 

si nos mostra que para a prática jornalística ser feita com personalidade e autoridade, é 

necessário ter contatos. Isso vale não apenas para a nossa profissão, e sim, para a nossa vida 

diária também. Agradeço pelas oportunidades e pelas pessoas que venho conhecendo na 

minha vida, que me possibilitaram chegar aonde estou chegando, entrevistando pessoas do 

ramo esportivo, que posso chamar, algumas delas, de amigos e colegas de trabalho. O 

jornalismo é maravilhoso e único. A cada entrevista, a cada conversa e aprendizado, fico 

lisonjeado de ter escolhido algo que me representa tão bem, a informação e a arte de contar 

histórias, como são os narradores e o rádio.  
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Apêndices – Autorizações dos participantes do Narrando em Campo. 
 
Apêndice I - Autorização de uso de imagem e áudio de Ulisses Costa.  
 

 
 
Apêndice II – Autorização do uso de imagem e áudio de Rogerio Assis. 
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Apêndice III – Autorização de uso de imagem e áudio de Lucas Herrero. 
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Apêndice IV – Autorização de uso de imagem e áudio de Claudio Zaidan.  
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Apêndice V – Autorização de uso de imagem e áudio de João Paulo Cappellanes.  
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Apêndice VI – Autorização de uso de imagem e áudio de Milton Neves.  
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Apêndice VII – Autorização de uso de imagem e áudio de José Silveiro.  
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Apêndice VIII – Autorização de uso de imagem e áudio de Alexandre Praetzel.  
 

 
 


