
jogo aos ouvintes.
“E vem Brasil. Vem com 

Kleberson, tocou pra Rivaldo,
Ronaldo, entrou, bateu... É gol!
E que golaço! Goooooooooool 
do Brasil! Ronaldo, camisa 9.
Mais uma vez o detalhe fez a
diferença. Bola lançada pra
Rivaldo, ele abriu as pernas,
deixou a bola passar e veio pra
Ronaldo. Ele dominou e rolou pro fundo do gol
de Khan. Se eu fosse poeta faria da bola uma
deusa, se eu fosse um cantor faria de um grito
de gol uma ópera. Como não posso, eu grito
gooooooooool do Brasil. É de Ronaldo, camisa 9.
Tá lá Oliver Khan. Pega que é sua!”.

Certamente, no longínquo 16 de junho de 1954, 
precisamente às 17I110, horário da estreia da 
Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Suíça 
contra a Iugoslávia, ninguém sabia que estava 
para nascer um dos maiores narradores do Brasil. 
Aos 9 anos, ao lado dos colegas de peladas nas 
ruas de Itumirim, interior de Minas Gerais, José 
Silvério de Andrade ouvia pela primeira vez uma 
transmissão de rádio. Naquele momento mágico, 
sua vida ganhava um novo sentido. “Aquilo 
entrou na minha cabeça. Forte”, revela.

No ano seguinte, ele passou a praticar a 
narração no campo do América, que dava de 
fundos para sua casa. Lá, em cima do galho de 
um eucalipto, o garoto fazia a narração dos 
treinos e jogos do time. Embora as condições

financeiras da família não 
dessem margem para que o 
menino sonhasse, ele garante: 
“o rádio entrou definitiva
mente na minha vida”.

Somente sete anos depois é 
que o talento do narrador seria 
descoberto por uma rádio. Por 
acaso, ele acabou escalado para 
fazer a locução de uma partida no 
feriado do aniversário de Lavras 
(MG). Até então, Silvério se 
divertia fazendo locução de jogos 
de botão pela cidade para onde 
tinha se mudado para estudar.

Como tradição, a Rádio Cul
tura de Lavras deveria homenagear o aniversário 
da cidade e do principal time local, transmitindo 
o clássico Olímpica e Fabril. Mas, em período de 
férias, os três locutores da emissora estavam 
longe dali. Para salvar o compromisso, o diretor 
da rádio apostou no jovem talento. “Me chama
ram para fazer um teste e eu nunca tinha pego 
um microfone, narrava aleatoriamente, como se 
fosse um maluco. Mas aí, nesse 20 de julho de 
1963, eu narrei”, relembra.

Para surpresa geral, o jovem narrador agradou 
e, na segunda-feira seguinte, foi contratado. 
“Passei a fazer o programa de esportes das 
11I130. Saía do colégio às uh e ia fazer o progra
ma. Arrumei emprego”.

Dividido entre os estudos e a nova profissão, 
José Silvério foi ganhando espaço e notoriedade 
na rádio. Como ele mesmo diz, uma série de 
“coincidências felizes” foram abrindo caminho 
para que se transformasse no “Pai do Gol”.

Logo em 1964, um locutor da Rádio Itatiaia, de 
Belo Horizonte, o ouviu e gostou. Sem perder
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“Eu sonhava em ser locutor. Mas era uma 
coisa complicada.” Ele que estava em Lavras 
para estudar, não tinha muitas perspectivas de 
encontrar uma profissão que lhe agradasse. 
Afinal, na década de 1960, só havia o curso de 
agronomia na universidade local. “Um assunto 
que nada tinha a ver comigo”, comenta.

O sonho, aliado à falta de opções profissio
nais, empurrou José Silvério para o rádio. 
Entretanto, os amigos o alertavam: “rádio não 
dá camisa para ninguém”. Mas ele insistiu, até 
porque o trabalho na capital mineira o susten
tava. “Fui para Belo Horizonte e virei locutor, 
que era realmente o que eu queria. Precisava 
trabalhar para comer. Então, apareceu a chance 
de trabalhar [na rádio], e não tinha como des
perdiçar esta oportunidade.”

A aposta de Silvério deu certo. Dois anos 
depois seria contratado por outra grande emisso
ra de Belo Horizonte, a Rádio Inconfidência, que 
lhe abriria portas para mercados Brasil afora. No 
inicio de 1971, recebeu um convite da rádio 
Continental, do Rio de Janeiro.

O jovem locutor atuou por três anos na 
Continental. Entretanto, em 1974, a emissora 
deixou de transmitir futebol. Sem perder tempo, 
ele passou a narrar jogos do campeonato carioca 
para a Rádio Nacional de Brasília. Na sequência, 
começou a irradiar as partidas da Loteria 
Esportiva, para a Rádio Tupi de São Paulo, como 
correspondente no Rio.

A oportunidade de “soltar a voz” em novas pra
ças foi indispensável para que, em pouco tempo, 
ganhasse mais notoriedade por sua precisão ao 
microfone. “Eu narrava o segundo tempo do jogo 
final da Loteria Esportiva. Foi quando eu deslan- 
chei de verdade. A Jovem Pan passou a precisar de 
locutor e me trouxeram para São Paulo”, conta.

Ao chegar à Jovem Pan, em 1975, Silvério foi 
alçado ao posto de terceiro narrador da emisso
ra. A sua frente estavam Osmar Santos, titular 
como locutor, e Edemar Anuseck, reserva ime
diato do “Pai da Matéria”. No entanto, nova
mente as “felizes coincidências” da trajetória de 
José Silvério agiram a seu favor. Logo passou ao 
posto de suplente de Santos, que também abriria 
caminho para sua titularidade na emissora.

“Foi ótimo [ter vindo para a Jovem Pan], Foi 
onde consolidei minha carreira. Fiquei apenas 
um ano e meio como segundo locutor. Em 1977, 
o Osmar [Santos] foi para Rádio Globo e fiquei 
como primeiro narrador. Foi outro golpe de 
sorte, porque se você fica muito tempo como 
segundo, fica marcado como reserva.”

Dos 25 anos de narração esportiva na emisso
ra paulista, Silvério atuou como locutor oficial 
do futebol da rádio por 23 anos. Só em um 
pequeno período as coisas não foram assim. Em 
1985, por três meses atuou pela Rádio 
Bandeirantes. Sem tocar muito no assunto el‘e 
explica: “Foi aquele negócio de você contar até 
cinco e decidir ‘não quero mais ficar aqui’.

No entanto, a concorrente, sabia o prejuízo de 
perder sua principal estrela e foi atrás dele na 
Bandeirantes. “A [Jovem] Pan veio me buscar, pois 
não estava conseguindo segurar a peteca do fute
bol. Me fizeram uma oferta muito alta e voltei 
para lá ganhando uma fortuna”, comemora.

A única coisa que nunca fez com que Silvério se 
perdesse em seu caminho foi o canto da TV. 
Embora tenha feito participações na extinta 
Manchete e na ESPN Brasil, jamais se deixou levar 
pela telinha. “Tive quatro chances de ir para a tele
visão, mas não quis. Minha coisa é o rádio.”

Na verdade, o locutor se destacou não só pelas 
narrações de futebol, mas também de modalida
des como boxe e basquete, que tinham muita 
audiência em outras épocas. Quando ainda não 
era o titular do microfone da Jovem Pan, Silvério

tempo, o indicou para sua emissora. “Fui para 
Belo Horizonte, fiz um teste e fiauei.”
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chegou a irradiar diversos esportes, mas a falta 
de tempo o afastou dessas experiências. “Depois 
que eu virei locutor titular não tive tempo de 
narrar os outros espòrtes. Mas, ainda assim, no 
comecinho na Jovem Pan eu narrava dois espor
tes muito bem: boxe e basquete.”

Q talento nato para a locução fez com que sua 
narração de um mundial interclubes de basquete 
em São Paulo, vencido pelo clube brasileiro 
Sírio, ficasse marcada na história e ainda seja 
lembrada pelos fãs. “Pela minha rapidez [na 
locução] eu narrava basquete muito bem. Foi um 
negócio bem diferente porque não tinha televi
são nesses esportes.”

Para Leandro Quesada, repórter da rádio 
Bandeirantes, o talento de Silvério faz com que ele 
seja tão preciso nos lances dos jogos, explicando 
assim seu sucesso na locução de outras modalida
des. “Ele tem o dom para narrar, nasceu com isso. 
Tem um aspecto da narração dele que me impres
siona muito: a precisão. E isso é fundamental para 
o narrador. Talvez explique diretamente o sucesso 
do Silvério na narração esportiva”.

É GOL!
O amor ao rádio fez com que o locutor vivesse 

situações inusitadas durante a carreira. Pelo 
menos duas ocasiões ficaram marcadas pelo 
desprendimento e dedicação do narrador no 
exercício da profissão.

A primeira delas ocorreu em 1986, no treino da 
Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do 
Mundo do México. O então técnico do escrete, Telê 
Santana, proibiu que a imprensa acompanhasse o 
trabalho com câmeras e microfones. Inconformado, 
José Silvério buscou uma saída. Viu que uma casa 
próxima ao campo tinha um telhado de onde pode
ria acompanhar o jogo-treino. Não se fez de rogado, 
após conseguir autorização dos donos da residência, 
transmitiu a partida do alto, conseguindo furar 
todas as outras emissoras. O fato até foi notícia da 
revista Placar daquela semana.

“Pensei: ‘tô aqui para narrar e vou dar um jeito 
de fazer esse treino’. Fiquei olhando o campo e 
vendo o que podia fazer. Aí vi uma casa e falei 
‘daquele telhado dá para ver direitinho’. Falamos 
com o dono, ele alugou a linha telefônica e subi 
no telhado para narrar esse treino”, conta com 
um sorriso maroto.

A outra proeza que entrou para os anais dos 50 
anos de carreira do locutor foi a famosa “narração 
canina” durante a final do Campeonato Brasileiro 
de 1979, entre Internacional e Vasco da Gama.

Por motivos desconhecidos, os profissionais 
foram obrigados a narrar a partida fora da 
cabine, ou seja, na pista de atletismo do está
dio Beira-Rio, em Porto Alegre, posição bas
tante incômoda para os locutores. Levando a 
situação na “esportiva”, Silvério pediu ao 
policial para entrevistar um dos pastores ale
mães que ficavam à beira do gramado. “Eu pedi 
para ele [policial] se ele me deixava entrevis
tar o cachorro, né? Aí coloquei o microfone e 
o cão passou a latir. E eu brinquei: ‘esse é o 
pedaço de uma irradiação canina’. Isso tam
bém repercutiu pra burro”, relembra.

Silvério deixou a Jovem Pan em 2000. Em agos
to do mesmo ano, assumiu como narrador princi
pal da Rádio Bandeirantes. Há 13 anos é responsá
vel por levar emoção aos ouvintes da emissora.

E QUE GOLAÇO!
A relação entre o rádio e o futebol alavancou o 

alcance do esporte e deu às emissoras um filão 
importante de negócios. Não há como dissociar 
o sucesso de um do outro. Cresceram juntos e, 
mesmo com todo o aparato tecnológico dos 
novos tempos, é no radinho de pilha ou do celu
lar que os torcedores ainda acompanham as 
partidas mesmo quando estão no estádio. 
Adicionando a tudo isso a força de Silvério, não 
poderia haver fórmula mais certeira. “Eu brinco 
sempre que somos um fenômeno, porque conse
guimos manter o rádio aceso. Uma rádio como a
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Bandeirantes ainda fatura bastante com o fute
bol hoje e a gente sabe que isso não é fácil.”

Durante cinco décadas, o narrador participou 
da cobertura de nove Copas do Mundo — entre 
elas as conquistas brasileiras de 1994 e 2002 — e 
dezenas de decisões de campeonatos estaduais, 
brasileiros e sul-americanos. Além disso, acom
panhou as mudanças na comunicação. Mesmo 
assim, perpetuou-se como um ícone da narração 
esportiva, mesmo longe da TV, veículo que traz 
muito prestígio profissional.

Para Sérgio Patrick, coordenador de esportes 
da Rádio Bandeirantes, isso acontece porque 
Silvério é um profissional que se adequa aos 
novos tempos. “Essas mudanças deram uma falsa 
impressão de que o rádio seria o primo pobre. Ele 
ainda é a única forma de você se informar e con
seguir fazer outra atividade. E o Silvério conse
guiu atravessar décadas, pois manteve essa forma 
muito impressionante de acompanhar os lances. 
Diferente de quando ele começou, hoje as ima
gens são repetidas 500 vezes e o Silvério não 
erra. Ele é muito preciso. Acho que é o locutor 
perfeito para este novo momento. A narração 
dele continua muito atual”, destaca.

Para Paulo Calçade, comentarista dos canais 
ESPN e que atuou com o narrador na Bandeirantes, 
só há explicação para o fato de José Silvério ter 
uma carreira de sucesso durante os últimos 50 
anos: a simplicidade. “O Zé começou quando o 
rádio ainda tinha toda aquela importância e viveu 
todos esses momentos: a televisão como concor
rente, a televisão como apoio e agora toda a con
corrência da internet. E ele se mantém fazendo o 
quê? Fazendo a coisa mais simples do mundo. 
Talvez a simplicidade dele explique essa longevi
dade na carreira. O cara para fazer a coisa simples 
precisa ser muito bom. Esse é o segredo dele.”

No balanço de sua carreira, o narrador diz não 
se arrepender de nada. Ao contrário dos que os 
outros achavam, a locução esportiva não só lhe 
deu camisa, como ajudou a formar os três filhos, 
dois genros e uma nora, dando à sua família uma 
boa condição, algo com que não sonhava quando 
brincava de narrar pelas ruas de Itumirim.

“É um balanço muito positivo. Profissional
mente, de tudo que teve de rádio nesse período 
eu participei. Ganhei quase todos os prêmios de 
locutor aqui em são Paulo. Sou apaixonado pelo 
que faço. Se fosse para irradiar por prazer eu 
também faria. Sou profissional, vivo disso, mas, 
se não precisasse, faria de graça.” O
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 293, p. 52-56, set. 2013.




