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 Este texto representa a primeira tentativa de sistematização da história 

do rádio em Goiás, tomando como ponto de partida o ano de 1950. Até o 

presente momento esta história (a partir da década de 1950) é inexistente. 

Contudo, há um conjunto vasto de informações dispersas cuja organização 

cronológica ainda não foi realizada. Nesse sentido é que objetivamos aqui, 

iniciar a escrita da história do rádio em Goiás. Sua importância compartilha com 

a importância da história de Goiás, umas vez que este é partícipe constante e 

fundamental nas transformações e desenvolvimento da sociedade goiana. 

Até mesmo os profissionais que mantém um contato direto e constante 

com emissora de rádio em Goiás demonstram dúvidas e desconhecimento 

sobre o passado do rádio neste estado, e, em alguns casos, este 

desconhecimento promove afirmações que destoa amplamente do que ocorreu 

de fato em sua história. Podemos citar como exemplo, o conhecimento dos 

locutores mais antigos de Goiás sobre a primeira emissora de rádio no Estado, 

quando, em sua maioria, delegam à rádio Brasil Central, o pioneirismo do rádio 

Goiano, enquanto outros, afirmam ser a rádio Clube de Goiânia. 

Bom, para analisar o desenvolvimento histórico das emissoras de rádio 

na década de 1950, buscaremos compreendê-la à luz da teoria da 

racionalização de Weber, questão que perpassa não só o desenvolvimento 

histórico da sociedade moderna mundial, mas também nacional e regional, e 

tomando este ponto de vista como referência, é possível afirmar que o Estado 

racional, que se organiza nacionalmente, torna-se o esteio das organizações 

radiofônicas. Assim, para Weber (1999, p. 517), 

A luta constante, em forma pacífica e bélica, entre Estados 
nacionais concorrentes pelo poder criou as maiores 
oportunidades para o moderno capitalismo ocidental. Cada 
Estado particular tinha que concorrer pelo capital, que estava 
livre de estabelecer-se em qualquer lugar e lhe ditava as 
condições sob as quais o ajudaria a tornar-se poderoso. Da 
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aliança forçada entre o Estado nacional e o capital nasceu a 
classe burguesa nacional – a burguesia no sentido moderno da 
palavra. É, portanto, o Estado nacional fechado que garante ao 
capitalismo as possibilidades de sua subsistência e, enquanto 
não cede lugar a um império universal, subsistirá também o 
capitalismo. 

 

Nesse sentido, a constituição de nações é uma questão fundamental na 

história da humanidade e perpassa pelo processo de avanço da cultura 

ocidental. Alfred Weber (1950, p. 491) afirma, por exemplo, que, 

Parece estar em curso, no mundo ocidental como em todo o 
globo, um processo de dissolução indiscriminada em nações e 
mesmo em parcelas nacionais que encontra a sua expressão 
peculiar na Organização das Nações Unidas, em que estados 
completamente destituídos de significado histórico, como a 
Libéria e o Haiti, figuram quase com os mesmo direitos ao lado 
das grandes potências, de significação e importância mundiais; 
também ao lado de estados que, embora pequenos no ponto 
de vista do poder, possuem, no entanto, grande significado 
espiritual como fonte de cultura. 
 

Com o desenvolvimento e avanço do capitalismo sobre as terras goianas 

as emissoras locais iam sendo dominadas pelo capital comunicacional, o qual 

passou a dominar ampla e definitivamente suas programações, tornando 

assim, uma fonte cultural poderosa, tendo como suporte fundamental, as ações 

do Estado. Nesse sentido, o rádio representava ao mesmo tempo, um 

fortalecimento de ações que preparava “uma modificação considerável da 

estrutura psíquica dos homens em nossas sociedades” (GOLDMANN, 1972, p. 

20). Podemos compreender esse processo de mudança psíquica dos homens, 

na discussão sobre a retórica empreendida por Tzvetan Todorov, questão que 

será amplamente presente nas emissoras de rádio a partir de 1950. Para ele  

A retórica tem como objetivo a eloquência; ora, a eloquência 
define-se como uma fala eficaz, que permite agir sobre o outro. 
A retórica não apreende a linguagem como forma – ela não se 
preocupa com o enunciado enquanto tal -, mas a linguagem 
como ação; a forma linguística torna-se o ingrediente de um ato 
global de comunicação (cuja espécie mais característica é a 
persuasão). É sobre as funções da fala, não sobre sua 
estrutura, que se interroga a retórica. O elemento constante é o 
objetivo a ser atingido: persuadir (ou, como se dirá mais tarde, 
instruir, comover e agradar); os meios linguísticos são levados 
em consideração na medida em que podem contribuir para 
esse objetivo (TODOROV, 1996, p. 66). 
 



A persuasão é um dos elementos presentes no rádio em toda a sua 

história, e integrante indispensável nas programações a partir da década de 

1950, fundamentalmente. Questão complexa, quando o conjunto dos fatores 

que compõe o rádio goiano, não expressam em sua aparência, objetivos nem 

fins de persuasão, a exemplo de determinados slogans como “a rádio feita para 

você”. O contexto histórico de inserção do rádio em Goiás tem um papel 

fundamental nesta questão, e é na relação entre rádio e sociedade que há a 

possibilidade de compreendê-la. Além disso, a análise interna das emissoras 

enquanto organizações burocráticas, também se torna fundamental para sua 

compreensão, como expressa Tragtenberg (1985, p. 189), se referindo a 

Weber, 

Na sua análise da burocracia, preocupa-se com a enumeração 
de critérios que a constituem, parece-nos fundamental estuda-
la na sua dinâmica interna, isto é, a maneira pela qual ela 
estrutura suas raízes na sociedade e o princípio em torno do 
qual ela aumenta seu poder. 
 

Analisar e compreender o rádio na relação que mantém com a 

sociedade goiana, e de sua dinâmica interna é o que objetivamos com a 

história do rádio em Goiás. 

A década de 1950 foi um marco fulcral para o rádio em Goiás, época 

que demarca uma transformação profunda na radiofonia goiana, 

consequentemente, na comunicação neste Estado, tanto no quesito amplitude 

de alcance como no formato das programações e no formato de todo o 

conteúdo sonoro que era divulgado. Até o início de 1950, segundo Marques 

(2009), a comunicação radiofônica em Goiás era realizada por quatro 

emissoras de rádio (Amplificadora Cultural de Anápolis, Rádio Clube de 

Goiânia, Rádio Carajá de Anápolis e Rádio Xavantes de Ipameri), cujas 

transmissões não ultrapassavam as fronteiras da cidade onde localizavam. As 

emissoras locais restringiam suas transmissões à localidade, e uma, das quatro 

emissoras, a Rádio Clube de Goiânia, conseguia atingir, uma vez ou outra, 

alguns estados no entorno de Goiás. 

Mas, é em março de 1950, que é inaugurada a Rádio Brasil Central, uma 

espécie de divisor da comunicação goiana, o marco de mudança de uma 

comunicação que anteriormente a esta data se realizava localmente, e 

posteriormente, se dá a nível nacional e internacional. As transmissões da 



Brasil Central atingiam todos os estados do Brasil, chegando a ser ouvida por 

alguns países da América Latina. Como expressa Sílvio Medeiros, um dos 

primeiros locutores de rádio de Goiás: 

A rádio Brasil Central era uma potência. Atingia o país inteiro. 
Naquele tempo não tinha essas redes de celulares, não tinha 
tanta estação de rádio. Então o som era bem distribuído 
mesmo. O Brasil inteiro ouvia. Eu tenho cartas aí de todos os 
lugares do Brasil. Programas que eu fazia na Rádio Brasil 
Central. 
 

O quesito raio de alcance é um dos elementos característicos da 

mudança ocorrida na comunicação radiofônica em Goiás na década de 1950. 

Mas esse é apenas um elemento técnico, cuja transformação fundamental, 

deve ser buscada em outras questões, tratando-se fundamentalmente, do 

processo de mercantilização e racionalização das relações sociais, 

consequentes, do avanço e desenvolvimento do capitalismo no Estado, que vai 

se expressa através da racionalização, burocratização interna das emissoras.  

Diante desse processo a Brasil Central representou ao mesmo tempo, 

um forte meio de divulgação de determinados valores e interesses, 

consequentes, fundamentalmente, da propagação de mercadorias. Na década 

de 1950 já havia uma rede de comércios e indústrias bem estabelecida em 

Goiás, como pode ser notado no livro A História do Comércio Varejista em 

Goiânia, de Ubirajara Galli. 

Embora as emissora de rádio contassem com o financiamento de 

comércios, que garantiria a sua sobrevivência, não havia ainda, de modo 

generalizado, uma crença na importância da propaganda. É a partir da década 

de 1950 que vai surgindo uma preocupação em profissionalizar o processo de 

produção de propaganda. Como colocou Iúri Godinho (2006, p. 71), 

Depois que surgiram as primeiras agências, nos anos 50 e 60, 
Cunha2 sentiu necessidade de ter sua própria empresa. A 
consciência de tratar a propaganda como uma técnica, com 
regras e conceitos, chegou respectivamente tanto para os 
empresários como para os futuros publicitários, muitos deles já 
atuando em áreas paralelas, como Cunha. Além do mais, as 
agências do eixo Rio-São Paulo começaram, a partir da 
consolidação de O Popular e da Folha de Goiaz, a autorizar 
anúncios impressos, escancarando para o Estado como se 
fazia uma propaganda bem-feita. O fato de grandes clientes 
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nacionais começarem a mostrar a cara por aqui sacudiu o 
mercado, exigindo uma profissionalização. 
 

Essa questão está presente desde o surgimento da ideia de criação da 

rádio Brasil Central. Vejamos nas palavras de um dos mentores da emissora 

(Francisco Pimenta Netto), o que objetivava com a mesma: 

Quando o dr. Jerônimo (Coimbra Bueno) foi eleito, eu fui lá e 
perguntei a ele: dr. Jerônimo, eu trabalhei na campanha do sr. 
Agora qual è o lugar que o sr. Vai me dar? Ele respondeu: vou 
apensar. (Dr. Jerônimo era muito lerdo para resolver as coisas). 
Eu lhe disse: vamos fundar uma rádio para defender o senhor 
para divulgar as obras que o senhor vai construir. Ele disse: a 
ideia é boa (NETTO, 1980, p. 184). 

  

Jerônimo Coimbra Bueno está, neste momento, ocupando o cargo de 

governador do Estado, contudo, enfrentava uma forte oposição da população 

do estado. Pensava ser necessário, no entanto, criar estratégias para amenizar 

as críticas e propagar suas ações, de forma a promover uma aceitação popular 

do seu governo. Como expressa Michel de Certeau (1995, p. 27), “o respeito a 

“valores” é necessário ao bom funcionamento de um partido, de uma Igreja ou 

da Universidade; a confiança condiciona a prosperidade”. A tentativa de 

Coimbra Bueno, de fazer do rádio uma espécie de porta voz de suas ações no 

campo da política partidária, em busca desta confiança popular, inicia-se já no 

ano de 1947, quando decide criar uma emissora de rádio na cidade de Ipameri. 

 Naquele ano Coimbra Bueno disputava as eleições ao governo do 

Estado, e pensou em criar uma emissora para lhe servir de meio de 

propaganda política na cidade de Ipameri e seu entorno. Neste momento, 

Ipameri era um dos principais polos industriais do Estado, e onde se 

localizavam um contingente populacional considerável, principalmente, no que 

diz respeito à sua relevância para os resultados das eleições. Foi aí que 

Coimbra Bueno solicitou de César Augusto Ceva, uma contribuição para a 

realização de seu projeto. 

 César era um cidadão de Ipameri e possuía habilidades de produzir 

aparelhos eletrônicos, e no que se refere à radiofonia, fabricava transmissores 

e receptores com facilidade. Coimbra Bueno, por sua vez, acorda com César 

Augusto, a produção de transmissores para a criação de uma emissora na 

cidade. Trâmites este que dá origem à rádio Xavantes de Ipameri, inaugurada 



nos finais de 1947 (Marques, 2009). O objetivo de Coimbra Bueno com a 

emissora, parece ter sido alcançado. Obviamente que não se pode delegar à 

rádio Xavantes o papel exclusivo de definição dos resultados das eleições, mas 

foi um dos fortes meios utilizados que, ao lado de outras questões, lhe garantiu 

a vitória na disputa pelo governo do Estado. 

 Já no governo, enfrenta dificuldades e seu mandato caminhava ao lado 

de amplas críticas populares. Foi neste ínterim que aparece Francisco Pimenta 

Netto. Este foi um dos representantes do DIP em Goiás no início da década de 

1940, e também, presença marcante no controle da informação do Estado 

através do DEIP (Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda). A partir 

do fim da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do capitalismo e a 

hegemonia da democracia burguesa, há o retorno dos partidos políticos, com 

os quais Pimenta Neto vai estabelecer uma estreita relação. Se torna um dos 

principais conselheiros de Coimbra Bueno, o qual convence da necessidade de 

uma emissora para divulgar suas ações políticas. 

Logo após a eleição do governador Jerônimo Coimbra Bueno, 
Pimenta Netto, que trabalhara na campanha eleitoral do 
candidato, dirigiu-se ao novo mandatário goiano, sugerindo-lhe 
a fundação de uma emissora de rádio (Jornal da AGI, 2003, p. 
02). 

 

Com a concordância de Coimbra Bueno em criar uma emissora de rádio 

potente em Goiânia, começa a buscar pelos recursos para montagem da 

emissora. Pimenta Netto propõe que Coimbra fizesse o levantamento do capital 

e ele se responsabilizava pela criação da emissora.  

O Governador respondeu que ia conversar com Hermógenes 
Coelho e Aquiles de Pina, para ver se eles topavam a parada. 
Ficou depois estabelecido que os três subscreveriam 750 
contos, 250 cada um deles. Então eu fiquei entusiasmado. Fui 
imediatamente a São Paulo e sem ter dinheiro algum ainda 
comprei os transmissores. Um de 10 kilowatz, um de 1dw e um 
de ondas tropicais (NETTO, 1980, p. 184). 

 

Pimenta Netto relata que logo depois Coimbra Bueno envia seu 

representante (Costinha) para lhe entregar sua parte no acordo, que era de 250 

contos. Recebem também o apoio de um comerciante local, proprietário de 

uma Empresa Elétrica aqui no Estado, tratando-se de Hermógenes, o qual 

autorizou que Pimenta Netto fosse retirando, de acordo com suas 



necessidades, os materiais necessários para a montagem da emissora. O 

financiamento da emissora contou também com a contribuição de Aquiles de 

Pina, um capitalista de Anápolis, além Levi Fróis, proprietário de lotes no bairro 

Jaó de Goiânia. Inclusive, este último não mantinha boas relações com 

Coimbra Bueno e Costinhas, o que fica claro quando diz a Pimenta Netto: 

“Olha, Pimenta, pra você eu dou, mas para o Jerônimo e Costinha, não”. 

Relação irônica, já que o terreno era para alojar aquela que seria a principal 

porta voz de Coimbra Bueno. 

Pimenta Netto cria, então, uma sociedade anônima cuja escritura era 

avaliada em mil contos. Depois de tudo pronto, havia ainda a possibilidade de 

efetivar o pagamento da escritura para torna-la oficial, o lhe que faltava trinta 

contos, que foi financiado pelo então gerente do Banco Agropecurário do 

Estado, que também foi integrado à sociedade da emissora. Antes mesmo da 

construção da emissora no local cedido por Levi Fróis, Pimenta Netto, resolve 

inaugurar a emissora em outro local. Aluga algumas salas num prédio de 

Antônio Abrão, e com a ajuda de várias pessoas faz as modificações 

necessárias no local para a instalação dos equipamentos de transmissão. 

“Quero lembrar que Orlando Consorte foi um dos que mais ajudaram, ele ficava 

suando o dia inteiro para nós fazermos a instalação da rádio” (NETTO, 1980, p. 

184). 

Primeiro endereço da Brasil Central: um prédio no início da 
avenida Anhanguera, número 20. A numeração, na época, não 
era ainda por metragem e sim de dois em dois número, par, do 
lado direito, e ímpar, do lado esquerdo (ROCHA, 2010, p. 09). 
 

Pimenta Netto relata ainda que teve uma grande dificuldade para o 

levantamento do capital que lhe possibilitasse a compra dos equipamentos, 

devido a lentidão de Coimbra Bueno na resolução dos acordos com Aquiles de 

Pina. Isso é relatado pelo próprio Pimenta Netto (1980, p.184-185). 

Eu tive que passar lá em Anápolis quase que uma noite inteira, 
sentado num banco de jardim, para fazer o dr. Jerônimo 
encontrar-se com Aquiles de Pina, para os dois resolverem me 
dar o dinheiro. Eles se encontraram, dr. Jerônimo me disse 
depois ter esquecido de falar com Aquiles a esse respeito. 
Pedi-lhe que voltasse e então ele falou com Aquiles, que 
finalmente deu o dinheiro. Com estes trezentos e poucos 
contos montei a rádio. Faltava o prefixo. Fui ao Rio, e, indo ao 
Departamento de Correios e Telégrafos, constatei, surpreso, 
que o seu Presidente, na época, era meu primo, general 



Geraldo Amaral, que prontamente me deu os prefixos para 
ondas médias e tropical. 

 

 Os trâmites legais para a criação da emissora foram tão rápidos que 

antes mesmo de Pimenta Netto retornar do Rio de Janeiro à Goiânia, aquele 

que havia sido escolhido por ele e por Jerônimo Coimbra Bueno para ser 

presidente da emissora, Inácio Xavier, já havia recebido um telegrama 

comunicando os prefixos. Esta informação dos prefixos foi divulgada pelo jornal 

O Popular em 05 de março de 1950, onde encontramos a seguinte informação. 

 

Um dos prefixos da Rádio Brasil Central 
Com a presença do sr. Governador, autoridades 

estaduais e grande número de convidados, a Rádio Brasil 
Central recebeu o seu prefixo para ondas médias. As nove e 
meia horas do dia 1º de Março do corrente ano no início do seu 
programa experimental, a R. B. C. subiu ao ar com seu novo 
prefixo para ondas médias – ZY-X9, dado pelo seu presidente, 
Dr. Inácio Xavier da Silva. 
 A inauguração oficial da Rádio Brasil Central e o 
lançamento dos demais prefixos de ondas, possivelmente se 
dará domingo próximo. 
 Aí então teremos uma das mais possantes emissoras de 
Goiáz sulcando, definitivamente, o éter para levar aos mais 
longínquos recantos de nossa Pátria uma demonstração 
vigorosa de nossa cultura, de nossas riquezas, e do nosso 
grande desejo de nos tornamos maior. 
 Goiáz está de parabéns com mais esta vitória alcançada, 
pois ZY-X9 como bem disse o nosso repórter – a detetive do ar 
– estará sempre de atalaia nos nossos anseios de progresso. 
(O Popular, 05 de março de 1950). 

 

 Interessante constatar que a data precisa de inauguração da Brasil 

Central ainda provoca discordâncias, além da existência de várias informações 

que não coincidem entre si. Como podemos constatar na citação anterior, a 

provável data de inauguração da emissora é 12 de março, uma vez que 

naquele dia, 05 de março, a inauguração oficial, ainda não havia ocorrido. Esta 

observação se dá, pelo fato de que em 2010, Hélio Rocha publica um livro para 

a comemoração dos sessenta anos da emissora com o título “Rádio Brasil 

Central: 60 anos no ar”, onde afirma que a inauguração da emissora se deu no 

dia 03 de março de 1950. Segundo ele, “esta é uma das datas mais 

importantes da história dos meios de comunicação social em Goiás: sexta-feira, 



03 de março de 1950. Foi o dia da inauguração da Rádio Brasil Central” 

(ROCHA, 2010, p. 09). 

 Como colocamos anteriormente, a Brasil Central foi criada com um 

objetivo fundamentalmente político partidário, contudo, o seu papel na 

sociedade goiana na década de 1950, só pode ser compreendida no contexto 

social global no qual Goiás estava inserido. Mundialmente o capitalismo sai 

vencedor da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de ampliação do 

mercado consumidor um dos principais combustíveis que lhe movia para 

aqueles lugares que ainda não havia atingido a sua plenitude. Goiás, neste 

período, pode ser considerado um destes lugares. É diante desta necessidade 

de ampliação e reprodução do capitalismo, que buscamos compreender o 

processo de mercantilização e burocratização das relações sociais, dentro do 

qual o rádio desempenhava um papel fundamental. 

 O Estado brasileiro necessitava criar, desta forma, estratégias para 

permitir a expansão do capitalismo no Brasil, é quando vai se desenvolvendo a 

política da Marcha para o Oeste, questão que foi marcante para a história de 

Goiás desde os primórdios da construção de Goiânia, expressão fundamental 

desta estratégia estatal. As tentativas anteriores, com a construção de 

caminhos de ferros, desenvolvimento de alguns polos industriais e a 

transferência da capital de Goiás para Goiânia etc, havia já desempenhado um 

papel nesta empreitada, mas, ainda assim, a estrutura política e econômica do 

estado, caminhava a passos lentos. Podemos observar esta dificuldade do 

capitalismo em Goiás, na discussão que Barsanufo desenvolve sobre a ainda 

existência da autossuficiência no campo, e, por consequência, o inexpressivo 

consumo de produtos industrializados no campo. Como coloca o autor, 

A demanda de produtos industrializados por parte da massa de 
produtores rurais somente expandiu-se mais tarde e, 
gradativamente, com a destruição da auto-suficiência do 
campo baseada na policultura alimentar e no artesanato. Com 
a divisão social do trabalho entre agricultura e indústria, esta 
não apenas ampliou seu mercado como também fez com que 
os estabelecimentos agropecuários se especializasse e 
ampliassem cada vez mais a produção de bens primários. Por 
sua vez, a especialização no campo e a crescente 
produtividade que ela requeria, criaram condições para 
ampliação do mercado para os meios de produção de origem 
industrial (BORGES, 2000, p. 16-17). 



 O centro do país ainda não havia sido desbravado o suficiente para 

garantir que as riquezas existentes nesta região fossem amplamente utilizadas 

para garantir a completa dominação do capital. Uma das estratégias do Estado 

foi a incorporação das regiões centrais, o que exigia ao mesmo tempo, um 

poder centralizados. 

Depois, a decretação getuliana de “Marcha para o Oeste” foi a 
expressão de intenção adequada a um surto de expansão 
interna, solvendo as machucaduras de 1930 sob a égide de um 
federalismo autoritário e centralista. 
Ainda, anos depois e consoante, a ideia transformou-se com 
Kubitschek como uma tentativa de interiorizar a centralização 
do poder político e econômico (condenado que estava o regime 
federalista). Na concepção de Vargas talvez se pretendesse 
apenas incorporar (ou colonizar) as regiões centrais do país 
sem portanto alterar o poder do polo gravitacional do Centro-
Sul, e pelo contrário, ressarcindo-o das sequelas de 1930 
(BERTRAN, 1978, p. 134). 
 

Assim, a ideia de mudança da capital federal para o centro do país vai 

se tornando uma realidade. A construção de Brasília representava ao mesmo 

tempo, buscar o centro para a busca de uma identidade, para a construção de 

uma nacionalidade. 

Contra o estrangeiro, o falso, o artificial e o aparente, o país, ao 
assumir-se, forja seu destino como potência. Buscar o centro: o 
sentido do caráter nacional é o oeste. A região possui um 
aliado forte e antigo na luta pela mudança da capital. 
Genealogicamente, o nacionalismo desenvolvimentista 
retomam temas da ortodoxia positivista republicana, recorrendo 
a referências de um iluminismo periférico (Pombal, 
inconfidentes, Bonifácio), desdobrando-se no nacional-
primitivismo do modernismo de Cassiano Ricardo e Plínio 
Salgado e no autoritarismo reformador do tenentismo. Forjar 
uma comunidade, encontrar uma identidade, construir a 
nacionalidade – é essa a questão. À pergunta “Para onde vai o 
Brasil?”, sempre a mesma resposta: para o centro, ao seu 
destino de potência. A insistência no progresso como instituidor 
da nossa modernidade é sinal de uma carência que se inverte 
em vontade de poder (DUARTE, 2010, p. 36). 
 

Os interesses políticos de Coimbra Bueno o levou a, além do interesse 

político pessoal, a desenvolver ações que fortalecesse a divulgação das ideias 

desenvolvimentistas que vislumbrava a ampliação da industrialização do 

Estado. 

Pessoas como Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno 
construíram Goiânia e passaram a ser conhecidas pela 
insistência no projeto da nova capital federal [...] Por escolha 



de Pedro Ludovico, o interventor, Jerônimo chefiou as obras de 
Goiânia. Mais tarde, ele também governo Goiás (1947 a 1950) 
e usou de seu cargo para fazer a propaganda mudancista. [...] 
foi o homem que construiu politicamente Brasília (Idem, p. 37). 
 

É neste contexto que surge a rádio Brasil Central. Baltazar Soares de 

Castro, em depoimento para a Associação Goiana de Imprensa, e um dos 

personagens que dedicou grande parte de sua vida à crônica esportiva no rádio 

goiano, tendo também participado da criação da rádio Difusora, assim, como 

de programas da Brasil Central, expressa da seguinte forma, sobre o objetivo 

para o qual a Brasil Central foi criada. 

Recordo-me perfeitamente que a Rádio Brasil Central, foi 
fundada especificamente para fazer a política do senador 
Jerônimo Coimbra Bueno e também para trabalhar pela 
mudança da Capital para o Planalto Central. Meta alcançada 
plenamente. (Baltazar de Castro. Apud. Imprensa Goiana, 
1980, p. 129). 

 

 Hélio Rocha ainda expressa o seguinte: 

Jerônymo Coimbra Bueno, o idealizador da Fundação que leva 
o seu nome, e que criou a Rádio Brasil Central, era um político 
aferrado à causa da mudança da capital federal, do Rio para o 
Planalto goiano. A sua iniciativa foi a de colocar a entidade e a 
emissora a serviço dessa causa. 
Quando a emissora entrou no ar, Coimbra Bueno abriu um 
espaço jornalístico valioso, encaixando material a favor da 
mudança da capital no suplemento Intitulado “Singra”, encarte 
que circulava, aos domingos, em jornais do Rio, de São Paulo 
e outras capitais, com boa repercussão (ROCHA, 2010, p. 33). 

 

 Nesse sentido, o processo de desenvolvimento do capitalismo em Goiás, 

vai favorecer o processo de mercantilização e burocratização das relações 

sociais, e, neste ínterim, o rádio vai desempenhar um papel fundamental, tanto 

no aspecto de ser um meio de propagação dos ideários burocráticos do 

Estado, quanto no aspecto de ser um porta voz do capital comunicacional. 

 No campo da expressão burocrática do Estado, os programas, assim 

como a estética sonora da emissora, vai ser pensada e formatada de acordo 

com os interesses estatais. Isso é visível até mesmo no slogan utilizado pela 

emissora. José Arantes Costa, um dos administradores da Brasil Central na 

época, em entrevista concedido para um filme que foi criado pela secretaria de 

Cultura de Goiás, coloca que  



Quando ele [Coimbra Bueno] criou a Brasil central naquele 
momento mesmo, já era para fazer a propaganda de Brasília, 
tanto que ficou como slogan isso aí: “Brasil Central, fundação 
Coimbra Bueno, pela mudança da capital Federal para 
Brasília”. 

  

Já a relação com o capital comunicacional, se torna o aspecto 

fundamental da Brasil Central, o que lhe caracteriza como um dos meios 

basilares no processo de mercantilização do Estado. Até o momento de criação 

da Brasil Central, a rádio Clube de Goiânia era considerada uma das mais 

potentes emissoras de Goiás. Grande parte dos investidores locais, nacionais e 

internacionais investiam em divulgação nesta emissora, o que muda 

amplamente com o surgimento da Brasil Central. Segundo Ivo Sassi 

Quando chegou a Brasil Central é que foi diferente, porque aí 
chegou com potência, chegou com energia própria, com 
energia eletro diesel. Aquilo foi diferente. Eles tinham uma 
aparelhagem. Com a Rádio Brasil Central no ar a rádio Clube 
perdeu muito. Mas muito mesmo. Porque a rádio Brasil Central 
já entrou com ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. E a 
rádio Clube era aquilo ali. Muita gente deixou de fazer 
propaganda na rádio Clube porque o som da Brasil Central era 
maior. Tinha mais alcance. O próprio governo também... 

 

 Ainda não conseguimos organizar as informações sobre a programação 

da emissora neste período, principalmente ao que se refere às propagandas, 

mas, no contato com discos que eram utilizados pela emissora neste período, 

disponíveis no “Museu da Imagem e do Som de Goiânia”, podemos observar 

que grandes empresas nacionais e internacionais, divulgavam seus produtos 

pela rádio Brasil Central, a exemplo da Gillete, Sabonete Palmolive, Coca-Cola 

etc. 

 Ao lado das propagandas haviam os programas que eram adquirido por 

determinadas pessoas, que utilizavam dos horários como fonte de renda, 

consequentemente, para propagandas de instituições. Um exemplo disso, está 

na relação que Walter Meneses, o criador da primeira agência de propaganda 

de Goiás (WM), mantinham com a Brasil Central. Segundo ele, o meio de 

conseguir renda com um determinado programa, era criar um programa que 

despertasse interesse do público. Foi quando recebeu um auxílio do irmão, o 

qual teve a ideia de criar o programa “Subindo a Serra”, que era veiculado pela 

manhã, e o programa “Descendo a Serra”, veiculado na parte da tarde. 



Então meu irmão, põe o nome dele aí, Uilis Meneses, ele 
sempre gostou de música sertaneja, então ele tinha um 
programa seis horas da manhã, é, “Subindo a Serra”. E toca 
música sertaneja, né!? E comentário, etc, etc. Programa de 
uma hora, e tinha audiência. Agora, à noitinha, dezoito horas, 
dezenove horas, ele tinha outro programa, “Descendo a Serra”. 
Era quase a mesma coisa, só que não repetia as músicas, mas 
era música sertaneja, tinha audiência também. As pessoas 
ouvia cedo e a noite, engraçado né!?. Muito interessante. Foi 
uma ideia excelente dele. “Subindo a Serra” e “Descendo a 
Serra”. Esse programa era também terceirizado. Nós 
pagávamos a rádio uma quantia tal por aquele dia de 
transmissão, o resto nós tínhamos locado, sabe!? Às vezes a 
gente locava pra entidades que queriam fazer suas 
transmissões. Não era nem terceirização, era quarteirização, 
por que alugava para outros o horário sabe!? Interessante. 
Durou muito tempo isso. 
Passei pelo rádio assim... Nunca tive salário de radialista. Eu 
sempre tive horários que eu comprei, sabe!? E revendia. 

 

 Além da mercantilização das programações, Walter Meneses nos relatou 

também que devido à popularidade dos profissionais do rádio, aquilo que 

diziam influenciava determinadas ações do governo. Nesse sentido, através do 

rádio os locutores interferiam na formatação das relações sociais. Walter 

Meneses colocou o exemplo do que fazia pelo programa “Sob os Céus de 

Goiás” na Brasil Central. 

Esse programa se propunha a divulgar tudo sobre Goiás. A 
gente achava aquele entusiasmo; jovem né. As grandezas de 
Goiás, Estado que mais cresce; aquela coisa toda, a gente 
anunciava com aquela voz cheia de postação né – Goiás etc, 
né... E... eu lembro que as prefeituras, algumas até currutelas, 
a gente tinha aquele projeto, entre as aspas para o futuro. 
Pedimos o prefeito para doar terras, lote na cidade para os 
industriais que queriam ir lá construir fábricas também né. 
Dizem que algumas até deu certo né. 

 Como podemos perceber, o rádio em Goiás mantém uma história íntima 

com os acontecimentos sociais do Estado. O desconhecimento desta história 

não atinge o conhecimento da totalidade das questões que, de uma forma ou 

de outra, influenciou ou que desempenhou algum papel no processo de 

mercantilização e burocratização das relações sociais no estado, a partir de 

1950. A história do rádio em Goiás a partir de 1950 ainda é desconhecida e a 

proposta que ora apresentamos, é o início para a sistematização desta história, 

que de acordo com as informações da literatura goiana, assim como das 



fontes, desempenhou determinado papel no processo de desenvolvimento do 

capitalismo no Estado. 

 Devido ao espaço para esta discussão, não podemos entrar em 

detalhes, sobre os aspectos internos da Brasil Central, no que se refere à sua 

programação, assim como do seu aspecto físico etc, o que faremos 

posteriormente. Além disso, a história do rádio em Goiás na década de 1950 

não se resume à história da rádio Brasil Central. Um conjunto de outras 

emissoras surgiu, não só em Goiânia, como em diversas partes do Estado de 

Goiás. A discussão que aqui apresentamos, focamos a Brasil Central, pelo fato 

de que esta emissora foi um marco na comunicação Goiana, a qual 

representou a saída de uma comunicação local, para uma comunicação a nível 

nacional e internacional. Em breve, apresentaremos os resultados completos 

desta pesquisa. 
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