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O texto que hora apresentamos se trata de um tópico que integra a tese de 

doutorado que venho desenvolvendo sobre a história do rádio em Goiás entre os 

anos de 1950 e 1964. A tese em estudo busca compreender a configuração que 

assumiu a comunicação radiofônica em Goiás neste período, é quando ocorre um 

aprofundamento da racionalização2 organizacional da radiodifusão. Ao lado desta, 

no entanto, encontrava-se ainda, expressões irracionais, o que fez as emissoras de 

rádio em Goiás assumirem características que as distinguiram das demais existentes 

em outros estados e também em outros países. 

Este tópico surgiu durante a pesquisa em consequência de informações 

referendadas pelas fontes analisadas, mais especificamente fontes orais e jornais. 

Aqui o leitor poderá notar a complexidade que assumiu a comunicação radiofônica 

em Goiás na década de 1950, período em que o profissionalismo se torna o motor 

do trabalho radiofônico. Paralelo a isso o improviso era uma marca do trabalho dos 

radialistas, período em que as emissoras exigiam o desenvolvimento de habilidades 

ainda inexistentes no interior do rádio. E é aqui que se encontra a relação entre arte 

e rádio. A questão que surgiu e motivou este tópico foi refletir se o rádio podia ser 

considerado de fato uma arte, como apareceu nos depoimentos e em artigos de 

jornais. É em torno desta discussão que iremos pautar esta análise. 

Em 1960 O Popular divulgou uma coluna que se intitulou Rádio, redigida por 

Luiz Augusto, colaborador do jornal - vale ressaltar que uma das riquezas que 

encontramos durante esta pesquisa foi esse tipo de coluna em vários jornais da 

época. Estas possibilitaram o acesso a informações específicas e detalhadas sobre 

o cotidiano vivido no interior do rádio – na qual o redator apresentou uma ideia que 

já havia sido expressada por alguns dos profissionais que foram entrevistados, e 

que, devido a isso, pensei que seria interessante discuti-la aqui neste tópico, ou 
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seja, o de ser o trabalho no rádio uma arte e do próprio rádio contribuir para o campo 

artístico e ser ele próprio uma arte, como expressou Luiz Carlos, locutor, radio-ator e 

produtor da rádio Anhanguera de Goiânia em 1955, “a arte radiofônica é sempre 

uma renovada emoção. Emoções várias, desencontradas, desordenadas, felizes ou 

infelizes, o Rádio nos oferece sempre” (Jornal Nova Capital, 22 de novembro de 

1955). Em outro jornal aparece a seguinte expressão: “para trabalhar em rádio, é 

preciso que se tenha gosto, dedicação, um pouquinho de arte, autocrítica e cultura 

acima de tudo” (O Popular, 16 de fevereiro de 1960). 

O rádio, desta forma, se confunde com a música, com o teatro, em síntese, 

com as expressões artísticas que formam o campo da arte. Ele trás em si um pouco 

do sentimento do homem que vive em Goiás, ele trás em si, diversos elementos que 

integram esta região levando para os ouvintes de outros estados, o modo de vida 

daquele que viveu aquele Goiás. 

A arte brasileira, porém, teimosa como a exuberância da sua natureza, já 
conquistou a sua posição, apesar de tudo. Há um sentido nacionalista na 
música, escultura e nas palhetas, que transportam um pouco do nosso 
sentimento, outro tanto da nossa resistência e mais ainda a nossa paisagem 
(Jornal de Notícias, 23 de agosto de 1959). 

 

Desta forma o rádio em Goiás se fazia arte. Enquanto tal, criava no seu 

interior outras formas expressivas da arte. Antônio Edson, locutor da rádio Difusora 

de Rio Verde, expressou o seguinte: “a gente não deixava de ser um artista, entre 

aspas. Era o rádio que nos colocava naquela situação”. Ser artista era uma 

característica de quem trabalhava no rádio nas naquelas duas décadas, como 

atestou uma publicação de O Popular (29 de maio de 1955) se referindo aos 

profissionais da RBC de Goiânia, 

No “cast” da RBC, destacam-se os seguintes artistas; Luiz Carlos, Silvio 
Medeiros, Norton Camargo, Jeovah Bailão, Taufic Sebba, Vera Lúcia, 
Norma de Alencar, Dalva de Oliveira, Josafá Nascimento, Mauri Lopes, Ivo 
de Melo, Cléo de Minas e o apreciado “Trio da Amizade”. 

 

O que se observa é que esta ideia de o rádio ser uma arte esteve 

relacionada a três questões fundamentais. A primeira era proveniente do estágio de 

desenvolvimento em que se encontrava a tecnologia na época, ou seja, uma 

tecnologia que expressava os limites impostos pelo contexto vivido em Goiás, e por 

estar em um estágio inicial, enquanto tal era vista como arte, expressão subjetiva da 

criação humana; em segundo lugar, o fato de ter se desenvolvido pelo ouvinte uma 

visão de ser o profissional do rádio um artista, isto é, indivíduos que dominavam 



habilidades específicas de uma determinada atividade; em último caso, a ideia do 

rádio como arte está relacionada à necessidade de criação. 

Vejamos essas três questões mais de perto. Comecemos pela primeira 

questão apontada anteriormente, ou seja, a arte relacionada ao estágio em que se 

encontrava a tecnologia utilizada nas emissoras de rádio. Essa questão pode ser 

notada no que Irondes Morais3 expressou em relação ao trabalho de sonoplastia. 

Para ele o trabalho realizado pelo sonoplasta era 

Uma arte. Trabalhar na sonoplastia também era arte por que você tinha que 
passar microfone, tinha que fazer os cortes musicais, tinha que ver a música 
a ser anunciada, muita das vezes o ouvinte por telefone pedia, cê tinha que 
esperar a discotecária trazer aquele disco, descobrir a faixa, colocar pra sair 
na hora. Era uma batalha. 

 

Aqui observa-se que a arte está relacionada com um tipo de atividade 

desenvolvida no rádio. Os aparelhos utilizados acabaram determinando a forma de 

agir daqueles que os manipulava para que a comunicação pudesse ser realizada. 

Desta forma, a arte, aqui considerada, se expressava como equivalente ao fazer, ao 

desenvolvimento de um tipo de atividade inexistente, neste caso aqui exemplificado, 

às habilidades exigidas na sonoplastia, mas que não se resumia apenas ao trabalho 

do sonoplasta mas à totalidade do trabalho desenvolvido no interior das emissoras. 

Para muitos pode parecer banal o ato de passar microfone, como foi 

apontado por Irontes Morais, porém, é preciso considerar o que representa esta 

atividade para a comunicação radiofônica naquele período. Na década de 1950 as 

atividades no interior das emissoras se encontravam em fase de desenvolvimento e 

de solidificação para algumas emissoras, como é o caso daquelas que surgiam no 

interior de Goiás. Outras despontavam com uma comunicação bem estabelecida em 

preceitos organizacionais semelhante à das grandes emissoras do país, como é o 

caso da Rádio Brasil Central de Goiânia. Já outras davam seus primeiros passos, 

que era a situação da maior parte das emissoras que surgiam no interior do Estado. 

É em relação às pequenas emissoras, principalmente, que a arte 

relacionada ao trabalho, se apresentava com mais intensidade, pois aqui, a 

racionalização se apresentava em seus primórdios, e, desta forma, fazer o corte de 

uma música, exigia do sonoplasta o domínio da agulha e o conhecimento do disco, 

assim como da aparelhagem utilizada, caso contrário, o ouvinte poderia ouvir um 

estouro pelo receptor, um silêncio ou um som atrapalhado. Neste contexto, a 
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atividade humana sobressaia à atividade tecnológica, ou seja, não havia ainda uma 

autonomização da tecnologia no rádio. Jerônimo Rodrigues4, expressou que 

Primeiro você falava assim: _ o que você é? _ Produtor. _ Você tinha que 
realmente produzir. Vou fazer, digamos aqui, um programa em cima de 
agricultura. Você fazia isso que você está fazendo, uma pesquisa. O quê 
que é agricultura, o quê que acontece com isso. E isso você fazia, produzia, 
escrevia, e interpretava depois. Hoje você tem facilidade, você pega tudo 
pronto aí. Evoluiu muito. 

 

A inexistência do gravador, principalmente, e de outras tecnologias que 

permitiam o arquivamento do som, exigia do indivíduo, se expressar autonomamente 

diante do novo trabalho que surgia. A exemplo do que ocorria com a veiculação de 

propagandas na época em todas as emissoras do Estado. O fato de não haver 

gravadores para editar as propagandas exigia do locutor fazer a sua leitura ao vivo 

pelo microfone, e ler uma propaganda não era algo simples como parece à primeira 

vista. Era preciso dominar a arte de fazer propaganda, como expressou o jornal 

Nova Capital (23 de agosto de 1955), 

Um anúncio deve ser bem temperado. E o único tempero que se conhece é 
TALENTO. Deve ser bem apresentado. E o único fator de bôa apresentação 
é o SENSO ESTÉTICO. Um bom anúncio é uma obra de arte e seu valor 
nunca está na complicação e mesmo na extensão mas sempre na clareza 
na beleza e na simplicidade. 

 

O domínio do tempo aqui seria fundamental, pois, para que não houvesse 

um espaço vazio entre a fala do locutor e o que viesse depois, seria necessário que 

o sonoplasta dominasse o tempo de inserir logo depois, uma música, um comercial 

ou qualquer outra coisa que impedisse que o silêncio tomasse conta da 

programação. A arte deste ponto de vista emerge, portanto, como a expressão 

autônoma do trabalho daquele que se aventurava à atividade em emissoras de 

rádio.  

Como o trabalho no rádio ainda era uma novidade, principalmente nas 

emissoras do interior, então, era preciso criar, se colocar diante da aparelhagem de 

uma forma que possibilitasse a realização da comunicação. E para isso, era preciso, 

então, arte. Era preciso ser criativo, e dar os primeiros passos nas atividades que se 

desenvolviam no interior das emissoras5. O estágio de desenvolvimento da 
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tecnologia, desta forma, foi determinante nesta expressão da arte no rádio em 

Goiás. 

Assim, ao lado do locutor no estúdio das emissoras estava o microfone. A 

relação entre ambos parecia à primeira vista simplificada, mas se complexificava 

quando efetivada. Havia, portanto, uma atenção ao microfone, convertido em um 

meio de definição do ser artista, como deixa entrever um comentário de O Popular 

sobre a locutora da RBC, Dalva de Oliveira. 

Dalva de Oliveira é u’a menina prodigia. Nasceu para ser artista. Iniciou sua 
carreira na Rádio Clube de Goiânia, onde teve ocasião de revelar todos os 
seus pendores para a difícil arte do microfone. Passando para a Rádio 
Brasil Central confirmou, ali, em toda a linha, os seus dotes de radiatriz e 
locutora (O Popular, 29 de maio de 1955). 

 

O modo de comunicação radiofônico, em si, no entanto, possibilitou neste 

período, que, principalmente os locutores, desenvolvessem no ouvinte a curiosidade 

e o sentimento de admiração por aquele que falava pelos microfones das emissoras, 

e aqui nos referimos à segunda questão que faz do rádio uma arte. O anonimato 

figurava como um elemento fundamental neste tipo de relacionamento entre locutor 

e ouvinte, pois, é através dele que o ouvinte, principalmente, criava para si a 

imagem que deseja para a voz que ouvia pelos receptores. A admiração, 

estabelecida em vários graus, chegava, em alguns casos, a provocar reações 

adversas, tornado o locutor o artista, ou seja, aquela pessoa cultuada, contemplada, 

admirada, com qualidades que beirava a perfeição. Como colocou Fernando Cunha 

Júnior, locutor e acionista da rádio Carajá de Anápolis, o rádio “era uma fonte de 

emprego, mas ao mesmo tempo era uma fonte de prestígio”. 

O ser artista no rádio, no entanto, se apresentava como aquele que 

dominava uma determinada atividade dentro do rádio, mais especificamente, aquele 

que se apresentava, se expressava ao ouvinte, seja no estúdio, onde seu anonimato 

era assegurado, seja através de apresentações em programas de auditório, onde a 

presença do ouvinte diante do apresentador lhe exigia a arte da apresentação 

imediata. Muitos locutores, com o intuito de fortalecer o anonimato e a expressão 

artística de si próprio criavam codinomes. Na rádio Educadora de Goiandira, por 

exemplo, o locutor “Divino não sei o que, era Divino. Então o nome artístico dele era 

Inhô Rufino” (Arnaldo Andrade de Oliveira, entrevista realizada em maio de 2012). 
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O artista, neste caso é equivalente ao artista da atualidade, aquele que 

domina a habilidade de interpretar um segundo personagem diante de um público, e, 

neste caso, a encenação caracterizada pela expressão subjetiva de quem se 

apresentava era sua característica primordial. O locutor, desta forma, além da 

profissão que lhe caracterizava como locutor, aparecia também como artista. O 

prestígio que foi apontado por Fernando Cunha Júnior, favorecia aos profissionais 

do rádio, se despontar na sociedade e ser observado como aquele que possuía 

habilidades distintivas.  

Se expressar no rádio, no entanto, além da autonomia diante da tecnologia, 

exigia criar uma imagem de si próprio, uma imagem que ultrapassava a realidade 

vivida. A forma como o profissional do rádio se comunicava, o timbre de voz, a 

cadência da voz, as palavras e o jeito de falar, permitia ao ouvinte imaginar e criar 

pra si próprio a imagem relacionada a aquilo que ouvia. O rádio, desta forma, se 

apresentava como a possibilidade da criação, seja do lado dos profissionais que lhes 

integrava, seja, da parte do ouvinte. A arte aqui aparece com o meio de expressão 

daqueles que se relacionavam com a comunicação radiofônica. Neste sentido, 

outras expressões artísticas contribuíam para a arte se expressar pelo rádio, além 

das atividades de seus profissionais. A poesia tinha um lugar especial no rádio e 

fortalecia a relação entre rádio e arte. Segundo Arnaldo Oliveira6 

Você pegava poesias, vários tipo de poesia, eu não lembro mais por que o 
tempo já passou pra mim... e ali músicas, só para os apaixonado mesmo, só 
para aqueles dor-de-cotovelo mesmo, esse tipo de programa. Colocava a 
música e ia lendo a poesia, declamava poesia, tudo. 

 

João Batista, locutor da rádio Alvorada de Rialma, destaca que selecionava 

poesias, tomando o cuidado para não repeti-las em seu programa. Em um programa 

de uma hora, por exemplo, eram poucas poesias que lia, já que tinha que dividir o 

tempo com músicas e propagandas.  

 Ao lado dessas duas questões apontadas anteriormente que revela a relação 

entre o rádio e a arte na década de 1950 e 1960 está um dos aspectos mais 

importantes de sua relação com a arte que é a criatividade dos profissionais do 

rádio. A criatividade era uma necessidade indispensável para a maior parte dos 

indivíduos que se aventuravam ao trabalho no interior das emissoras de rádio. Isso 

estava posto pelo fato de que a maioria das emissoras davam seus primeiros passos 
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na elaboração da comunicação radiofônica, consequentemente, não tinham ainda 

uma programação estabelecida. O profissionalismo, portanto, era privilégio de 

poucas pessoas. Há nesse período uma ampliação da criatividade na comunicação 

radiofônica como nunca vista antes em Goiás. 

Desta forma, muitas emissoras do interior ainda estavam em processo de 

formação de seus programas e ainda não eram dominadas por profissionais, ou 

seja, eram regidas por indivíduos que davam os primeiros passos em direção ao 

como fazer rádio, e, desta forma, mesmo para quem atuava no rádio este era ainda 

uma novidade. Isso exigia de quem trabalhava no rádio, a iniciativa da criação, de 

elaborar programas, assim como o domínio de um determinado capital cultural para 

possibilitar a existência do rádio. 

 Então, para a maioria das emissoras era tudo novidade. A habilidade criativa 

despontava assim como uma exigência para a comunicação radiofônica em Goiás. 

Em Goiânia, pela rádio Clube, o locutor José Cunha Júnior, encontrou meios de 

atrair anunciantes. Segundo ele 

Corria atrás. Arranjei uma bicicleta e girava os comércios todo, com essa 
bicicleta. Bicicleta ficou famosa. Eles gostavam, pagavam direitinho. Porque 
eu fazia o seguinte. Eu fazia o texto, bolava o texto, criava o texto, as vezes 
com ajuda do próprio comerciante. E as vezes com outros elementos. Eu 
vendia a propaganda, fazia o contrato, e fazia a leitura depois, porque eles 
queria que eu lesse o texto, então eu fazia a leitura, fazia a redação, fazia a 
venda do contrato. Eu vendia o anúncio, escrevia, falava e ainda colhia a 
assinatura do contrato, vendia publicidade, fazia tudo, eu até recebia. 

 

 Essa questão apontada por José Cunha Júnior era uma constante na maior 

parte das emissoras, com exceção de poucas que já apresentavam uma 

organização interna bem estabelecida em preceitos racionais. As pequenas 

emissoras, no entanto, necessitavam criar novidades para poder sobreviver e assim, 

cada uma à sua maneira, iam mostrando o seu potencial criativo. Manoel Basílio, ao 

criar a rádio Jornal de Inhumas, observou que era preciso oferecer uma 

programação diferenciada daquelas existentes na capital. Segundo ele 

Nós começamos a fazer um pouco diferente. Um rádio mais conversado, 
que Goiânia não tinha ainda. Como Vamos Acordar e conversávamos com 
o povo, conversava com o agricultor, fizemos uma programação um pouco 
diferente. Direcionada em conversar com o ouvinte. 

 

 Neste período a criação de programas era realizada pelos proprietários e 

também pelos próprios locutores. Arnaldo de Oliveira, locutor da rádio Educadora de 

Goiandira, relatou como é que criava programas. 



Ali cê fazia um esboço mais ou meno, pensava um programa mais ou meno 
assim, assim. Aí eu ia falava com o Lêdo, aquela coisa, ou ele mesmo 
queria pôr um programa no ar, fazia com Geraldo Mariano, muito inteligente, 
muito bom artista... 

 

 Como era tudo novidade, o rádio representava um ponto de encontro das 

pessoas, atraídas pelo diferente, pela novidade que representava tudo que se 

relacionava ao rádio. Jason de Souza, locutor da rádio Alvorada de Rialma 

encontrou na bebida alcóolica o meio de atrair violeiros para seu programa.  

Eu, por exemplo, quando eu apresentava meu programa, eu dava bebida 
pra a turma, aquela coisa, incentivo por que as distribuidora me dava 
bebida, a bebida destilada, dava cerveja... então, se o violeiro ou o ouvinte 
do auditório quisesse participar, ele podia sair bêbo, mas não chegava 
bêbo. 

 

 Uma das maiores inovações que apareceram no rádio neste período, no 

entanto, foi a criação de programas, questão que foi aprofundada em um capítulo 

específico da tese, mas, por hora, vamos citar o caso de programas criados por 

João Batista pela rádio Alvorada de Rialma, através dos quais encontrou na leitura 

de revistas de cinemas o meio de atrair o público. João Batista criou três programas, 

Atendendo o Ouvinte, Peça sua Música e Cine Revista. 

 Este último programa foi criado com o objetivo de apresentar e comentar 

filmes que eram projetados na cidade. Pelo fato das ações de quem estava no rádio 

não serem visíveis ao ouvinte, isso possibilitou que João Batista fizesse a leitura das 

sinopses que eram disponibilizadas nos cartazes fixados em portas de cinemas 

como se a sinopse fosse o seu próprio comentário. 

Eu não apenas lia, eu interpretava aquilo ali. E botava uma música de 
cinema, uma música qualquer, uma música famosa de cinema. Deixa eu ver 
se me lembro alguma aqui. Naquela época já era velha mas, tem uma 
música que se chama Love Is Many Splendored Thing, era música 
orquestrada, eu rodava ela bastante porque eu gostava, é do filme Suplício 
de Uma Saudade com William Holden e Jennifer Jones. Entre outras 
músicas, um filme da época era Álamo com John Wayne. E tem uma 
música muito bonita, um tema muito bonito que é o Álamo, o mesmo tema 
do filme, muito bonita. Então esse programa chamava Cine Revista. 

 

 Desta forma, a criatividade tão presente no rádio em Goiás nos anos de 1950 

e início de 1960 foi uma característica primordial no interior das emissoras. Num 

contexto em que o rádio era novidade, a imaginação e o trabalho criativo tornaram-

se fundamentais para dar ao rádio, a possibilidade de se expandir em terras goianas 

e estabelecer uma comunicação distinta de todas aquelas existentes em outros 

estados do Brasil e do mundo. Algumas emissoras, a exemplo da Rádio Brasil 



Central, rádio Anhanguera de Goiânia e Carajá de Anápolis já apresentavam uma 

organização interna bem estabelecida em preceitos racionais que limitava a criação. 

Com programas já criados, cabia aos seus profissionais, apenas lhe efetivar e 

colocar em atividade. Com isso a relação entre rádio e arte, destituía a criatividade 

constante e espontânea daqueles que trabalhavam nas emissoras e se restringia à 

veiculação de obras de arte já produzidas, como poesias, música, novelas etc., que 

vinham já gravadas através de discos. 

Um diferencial na década de 1950, no entanto, é que neste período aqueles 

que atuavam nas emissoras, contavam com uma certa facilidade para trabalhar no 

rádio, pelo fato de já existir cinco emissoras no Estado e também ter contato com 

programações de outros estados e até de outros países. Assim, mesmo que uma 

emissora estivesse começando suas atividades, o aspecto criativo não se 

apresentava com uma dificuldade, já que poderia tomar a programação de outras 

emissoras como referência. Porém, o que dificultava a criação de programas era não 

ter profissionais com habilidades para tal, questão que em Goiás era o principal 

dificultador para o trabalho no rádio.  

Em síntese, o estágio em que se encontrava a tecnologia utilizada no rádio, 

os profissionais de emissoras tomados agora como artistas e a criação de 

programas, proporcionaram ao rádio em Goiás na década de 1950 e 1960 a sua 

relação com a arte, representação reforçada ainda com a veiculação de outras obras 

de arte. Esta, no entanto, é apenas uma das expressões da história do rádio em 

Goiás, ao lado de outras que poderão ser acessadas com a conclusão desta 

pesquisa. 
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