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Mais de oito décadas de sintonia com seus ouvintes 
 
 

 
 
 
Há mais de 80 anos na estrada brasileira, o rádio se mantém como companheiro, de toda 
hora, de muitas pessoas. A história desse protagonista da informação e do entretenimento é 
recheada de muitas transformações ao longo dos anos. 
 
As primeiras demonstrações do rádio foram feitas em 1922, na então capital do País, o Rio de 
Janeiro. No dia 7 de Setembro daquele ano o presidente Epitácio Pessoa fez a primeira 
transmissão brasileira, em que seu discurso chegou às poucas pessoas dos primeiros rádios de 
galena. 
 
Mas foi em 20 de abril de 1923 que os pioneiros Edgard Roquete Pinto e Henrique Moritze 
fundaram a primeira rádio brasileira: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o prefixo PRA-
A. Depois veio a PRA-B Rádio Clube do Brasil, ambas no Rio de Janeiro. "Na década de 20 o 
rádio passou por um período de implementação. As emissoras começaram a se equipar, 
entram ao vivo, e depois veio a gravação", explica o professor da Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP),Ângelo Piovesan. 
 
Música clássica, ópera e muita 'conversa fiada', marcaram os primeiros anos do rádio. No ano 
de 1937 foi inaugurada a Rádio Tupi, por Assis Chateaubriand, e a cantora Linda Batista foi 
eleita a Rainha do Rádio. Três anos depois, começou a entrar a propaganda, e Ary Barroso 
compunha jingles para os remédios Urodonal. "Entre as décadas de 40 e 50 o rádio tornou-se 
mais importante, à medida que começava a revelar músicas e pessoas do teatro." 
 
Nessa época surgiu a chamada Época Dourada do rádio. Segundo o pesquisador, o surgimento 
desse meio de comunicação mudou o comportamento das pessoas. "Os indivíduos se 
preparavam, colocavam a melhor roupa para ir ao auditório. A tecnologia fez com que o rádio 
se tornasse um meio de comunicação de massa porque os aparelhos ficaram menores e mais 
baratos." Na época dourada surgiram os programas de auditório, as radio novelas e os grandes 
shows de calouros com as estrelas da música brasileira. 
 
A instauração da televisão, em 1950, impôs mudanças ao meio. A TV absorveu as técnicas do 
teatro, da revista e do próprio rádio. Muitos artistas migraram para a televisão e o rádio teve 
de se adaptar a novas formas de transmissão. Em 1968, com o advento tecnológico, tiveram 
origem as primeiras emissoras de freqüência modulada (FM). Com isso ficou caracterizado que 
a AM era a rádio do bate-papo e do radio jornalismo, assim como a música era para a FM. 



Com a melhoria da qualidade da música devido à freqüência modulada, o rádio passou por um 
período desegmentação de rádios por estilo musical, o que, segundo Piovesan, deturpou o 
potencial e diminuiu o poder do veículo. "Isso limitou o meio a uma simples rádio vitrola que 
só tocava discos." 
 
Mas no início do século XXI o rádio passaria por mais uma reviravolta: as rádios virtuais, que 
trouxeram outra linguagem e modo de ouvir rádio. "O rádio não morreu, nem vai morrer. Ele 
faz parte da história e aprende a se adaptar. O avanço da tecnologia e dos meios de 
comunicação fazem com que o usuário estabeleça relações diferentes entre as novas mídias", 
conclui o especialista. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Profissionais sintonizam a boa freqüência do meio radiofônico brasileiro 
Bruno Santos e  Muriel Valencia 
 
Antigo, antiquado ou fora de moda. Da mesma forma como muitos "fuzilam" o rádio diante das 
outras mídias — as mais atuais e tecnológicas —, sua agilidade e credibilidade fazem deste 
veículo de comunicação um dos mais acessados do País. 
 
Das rádios AM às FM, do passado às transformações vividas até os dias de hoje, da notícia 
ouvida em emissoras como CBN ou BandNews à música apreciada em freqüências como Nova 
Brasil FM ou Antena l, entre outros assuntos, foram os temas de um bate-papo da equipe de 
reportagem do Shopping News com grandes nomes deste meio, como Heródoto Barbeiro, 
Salomão Ésper, Marco Antônio Abreu e Geraldo Nunes. 
 
100% notícia 
 
Após lecionar quase 30 anos em entidades como a Universidade de São Paulo, Heródoto 
Barbeiro foi atrás de mais um desafio: o de se tornar jornalista, passando de professor a 
aluno. A experiência fez com que ele se tornasse uma das pessoas mais respeitadas do radio 
jornalismo brasileiro hoje. 
 
Na estrada do jornalismo há 25 anos, atualmente ele comanda o "Jornal da CBN", veiculado 
pelas manhãs pela rádio CBN e no período noturno é âncora do "Jornal da Cultura", pela TV 
Cultura, além de assinar colunas em revistas. "Desde que iniciei no jornalismo trabalhei, 
simultaneamente, no rádio e na tevê, mas nunca tive tanto reconhecimento quanto o obtido 
no rádio", afirma Heródoto. 
 
O fato de apresentar um programa de notícias no horário de maior audiência do rádio, a 
manhã, contribui com o reconhecimento. Aliás, Heródoto foi um dos mentores da criação de 
uma estação com programação 100% noticiosa: a CBN. Segundo ele, o surgimento deste tipo 
de emissoras quebrou um paradigma no veículo. Não é à toa que São Paulo é a única cidade 
no mundo que concentra seis rádios de jornalismo. "Em 1991, a CBN era apenas transmitida 
na AM e, em 1995, migrou para a FM, o que causou uma grande mudança porque até então as 
rádios faladas ficavam só na AM", lembra. 
 
O apresentador conta que desde o surgimento do rádio, na década de 30, e até os anos de 
1960, o que se tinha por jornalismo era o jornal falado, em que o apresentador lia as matérias 
do jornal impresso. Com a propagação das emissoras e a maior concorrência, no começo dos 
anos de 1970, o rádio ganhou uma linguagem própria e o panorama do radio jornalismo iniciou 
uma transformação. "Os programas começam a fazer suas próprias reportagens, programas ao 
vivo, e a noticiar os fatos no momento em que acontecem." 
 
Apesar de todas essas mudanças ocorridas no meio, Heródoto nega-se a rotular a notícia como 
radio jornalismo. "O que é noticiado na tevê e no rádio é o mesmo. Existem muitos programas 
televisivos que podem ser veiculados no rádio, e vice-versa. A notícia é a mesma, o que muda 



é o veículo de transmissão", explica. Na opinião do jornalista, o objetivo dos programas de 
notícias é informar o ouvinte. "Nós apuramos a notícia e a veiculamos para que o receptor 
possa opinar sobre ela." Mesmo com toda essa seriedade, Heródoto confessa que o rádio é a 
mídia mais vulnerável no sentido de se cometerem gafes. "Eu já cometi muitas. Inúmeras 
vezes esqueci o nome do entrevistado, ao vivo", descontrai. 
 
De volta ao papo sério, o apresentador ressalta a Internet como forte aliada do rádio, e não 
uma inimiga, como muitos a vêem. "Os avanços da tecnologia trouxeram a rádio virtual. A 
Internet permite que o rádio se globalize. Ela é uma estrada para o veículo, a notícia pode ser 
seguida em qualquer parte do mundo", conclui. 
 
História do meio 
 
Mais de meio século dedicado ao rádio. Sem dúvida, Salomão Ésper, 78, hoje locutor da 
Bandeirantes AM, viu o rádio passar por muitas metamorfoses, de poucos anos após sua 
chegada ao País até os dias de hoje. "Me espanto quando penso que tenho 60 anos de minha 
vida dedicados a esta profissão", comenta, em tom de humor. 
 
Sem saudosismo e hábil com as palavras, o grande nome da rádio AM nacional enumera 
grandes transformações da mídia: "Com a televisão, o rádio foi se esvaziando. A radio novela 
se extinguiu, os grandes nomes do meio foram para as emissoras de tevê e a gravação 
[música] passou a ser mais importante que o locutor", compara Ésper. 
 
Mais especificamente, o locutor também pontua as mudanças no radio jornalismo, área em 
que atua. "Antigamente, no rádio, era feito um jornalismo analítico, ou noticioso, com base 
nas reportagens do jornal impresso. Hoje as rádios têm equipes de jornalismo que produzem 
matérias, além dos comentaristas." 
 
Na opinião de Ésper, o rádio, para não "morrer", teve de se estabelecer em meio aos avanços 
tecnológicos e às mudanças de costumes com o que tem de insuperável: "O rádio é dinâmico e 
versátil na hora de levar a informação, isso ajuda a manter os ouvintes cativos." Contudo, na 
batalha da informação, é necessário mais que simplesmente velocidade. Um ponto favorável 
para "imortalidade" do meio, como conta o radialista, é seu diálogo com os ouvintes. 
 
Dos bons tempos do rádio, Salomão Ésper se orgulha de alguns momentos, principalmente de 
quando noticiou a chegada do homem à Lua, em 1960. "Esse foi um fato que ficou marcado 
por alegria e por tristeza ao mesmo tempo. Por um lado, estava feliz e empolgado com a 
transmissão; por outro, triste, pois minha euforia foi interrompida com a notícia de que o 
prédio da Bandeirantes estava em chamas naquele momento." 
 
Renovação na medida 
 
Marco Antônio Abreu, ou o Titio Marco Antônio, como se auto-in-titula em seu programa, o 
“Alternativa da Kiss", hoje é dos maiores nomes da rádio FM no País e de locuções e 
dublagens. Do início, na imprensa escrita — que aconteceu na década passada nas páginas do 
Shopping News—, à busca pelo sonho de trabalhar com a voz, o profissional sempre carregou 
o compromisso de qualidade com o público. "Vejo o rádio, salvo por exceções, com uma 
qualidade muito baixa na programação. Eu tento em meu programa, reverter isto", expõe. 
 
Com senso crítico afiado, o Titio, que entra ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16 
horas, fala que o rádio está sucateado. "Os salários são ruins e existem muitas emissoras, em 
geral, sem compromisso com a qualidade", comenta. "Ninguém que busca o rádio por opção 
pensa em dinheiro. Vejo meu trabalho como um recreio remunerado". 
 
Ao falar sobre o futuro do veículo de comunicação, a Internet é colocada como uma aliada, por 
possibilitar o acesso remoto ao conteúdo das emissoras, e não como uma concorrente. Ao 
contrário de muitos locutores, dos "tempos de glória do rádio", como o próprio Marco define, 
sua opinião é divergente quanto ao papel do locutor. "Hoje, no caso da FM, com a possibilidade 
de ter qualquer música no computador ou no MP3 player, o que leva uma pessoa a sintonizar 



uma determinada estação é a interferência do locutor", aponta. Marco Antônio aponta a 
necessidade de mudança na forma de se produzir rádio: "Hoje, fazer locução para um 
programa de música, a meu ver, não é somente listar o nome das canções tocadas de uma 
maneira distante e fria O rádio faz pensar. O locutor tem o dever de levar informações que 
agreguem para o ouvinte", aponta. 
 
Ondas curtas 
 
Paixão é a palavra certa quando se fala da relação de Geraldo Nunes com o rádio. Ele cultivou 
esse amor quando ainda garoto e começou a trabalhar no veículo mesmo antes de se formar 
na faculdade de Jornalismo. "Sempre tive vontade de trabalhar no rádio. Na época,liguei para 
uma emissora e perguntei o que era preciso para conseguir um emprego na rádio. A pessoa 
me disse que a melhor coisa era seguir a carreira de jornalismo. O curioso é que naquele 
momento eu estava em dúvida quanto ao que estudaria. Depois desse episódio, não tive mais 
dúvidas", conta. 
 
Hoje ele orgulha-se de uma trajetória de30 anos dedicados ao rádio e a outras mídias. Essa 
experiência permite que ele trace um paralelo do início de carreira com o que se faz hoje. 
"Quando comecei, eu tinha 20 anos, entrei como estagiário em uma emissora e minha função 
era a de radio escuta [em que a pessoa fica em uma cabine ouvindo rádios de outras regiões e 
países para se manter informada]. A chegada da Internet facilitou esse trabalho, e agora são 
poucos os meios que usam esse recurso." Geraldo, que também passou pela tevê, atualmente 
apresenta o programa "São Paulo de Todos os Tempos", aos finais de semana, pela rádio 
Eldorado AM, e também é repórter aéreo da Eldorado FM, além de participar do corpo de 
profissionais do sistema eletrônico da estação. 
 
Entre as suas reportagens, ele destaca a cobertura da doença e morte do presidente Tancredo 
Neves. "Foi uma experiência grande para mim e também uma cobertura difícil e de forte 
pressão. Vivíamos sob o regime ditatorial e ele era o primeiro presidente civil. Ele era visto 
como a pessoa que poderia acabar com o totalitarismo", explica. 
 
Como repórter aéreo, também guarda muitas lembranças. "Fui o primeiro repórter a sobrevoar 
a tragédia do vôo 402 da TAM, em 1996. Também peguei toda a movimentação da casa do 
apresentador Silvio Santos na época em que o seqüestrador adentrou a residência". 
 
O jornalista explica que, atualmente, a rádio AM passa por um processo de mudanças com a 
tecnologia Segundo ele, esse avanço tecnológico faz com que, de certo modo, as emissoras AM 
passem por algumas dificuldades de receptividade em relação ao ouvinte. Mas ele ressalta o 
processo de digitalização do rádio. 'As pessoas encontram outros meios de acessar. A rádio AM 
é mais para o público adulto que busca informação. Ela é uma rádio bem companheira", 
sinaliza. 
 
O grande fator de alicerce e que não deixará acabar o gosto de ouvir o rádio, sem dúvida, é a 
Internet Na projeção para um futuro não muito distante, o jornalista Geraldo Nunes acredita 
que tanto as FMs quanto as AMs serão operadas do mesmo modo, ou seja, pelo mundo virtual. 
"O rádio cumpre e cumprirá um papel de integração social, pois os ouvintes acabam 
interagindo. Trata-se de um grande amigo nos momentos de solidão", conclui. 
 
 
Leia mais: 
 
Da música à notícia, o rádio mantém seu fascínio entre os ouvintes 
Bruno Santos 
 
São 14 horas exatas de uma terça-feira ensolarada e seca na capital paulista, quando o Sr. 
Nelson Wilson Sartonato, 54, recebe a equipe do Shopping News em seu apartamento, no 13° 
andar de um prédio na zona sul de São Paulo. O sentimento de nostalgia vem repentino, como 
um susto, assim que se passa pela porta de entrada da residência. Há rádios por todos os 



lados da sala, na maioria bem mais velhos que o simpático colecionador; são mais de 
cinqüenta, todos em funcionamento, oriundos de diversas partes do mundo. 
 
"Herdei do meu avô o gosto de ser bem informado. E a rádio AM é o meio mais rápido de se 
informar", diz. A afirmação feita por Sartonato resume um estilo de vida. Sem se importar com 
o modismo da Internet — ou com a "falta de moda" da rádio AM —, o tranqüilo senhor 
desmembra sua paixão em duas partes: uma, em que ele admira os aparelhos antigos, e 
outra, que faz o hábito de ouvir rádio consumir mais de cinco horas por dia. 
 
A coleção teve início há cerca de 12 anos, quando resgatou um rádio da década de 1940 que 
pertencera ao seu avô. "Este aparelho é o mais importante para mim. É um pardal 
[denominação dada aos rádios montados], e meu avô teve de vender uma roça de fumo para 
comprar." 
 
Após o primeiro rádio antigo, muitos vieram. "No início, comprava de tudo. Hoje, foco minha 
coleção na década de 1930", relata. Dentre as preciosidades, Sartonato tem um GE (General 
Electric) de 1932 que, segundo o dono, vale cerca de R$ 2 mil, "mas não está à venda por 
valor nenhum"; um Pilot 1935; o primeiro modelo fabricado pela Philips de ondas curtas; um 
84 B, modelo Capelinha da Philco, de 1935, que é "o mais raro da coleção"; e um raríssimo 
Cacique, fabricado no Brasil e com poucos exemplares restantes. 
 
Na outra face da paixão, Sartonato também coleciona episódios marcantes. "No atentado de 
11 de setembro [de 2001], nos Estados Unidos, eu estava ouvindo rádio no exato momento 
em que o correspondente noticiou, poucos segundos após o acontecido. Nem a Da musica à 
notícia, o radio mantém seu fascínio entre os ouvintes tevê e nem a Internet tinham falado 
sobre o acidente", relembra. 
 
Outro caso foi o acidente do vôo 3054 da TAM, ocorrido em 17 de julho de 2007, em São 
Paulo, nas proximidades do aeroporto de Congonhas. "Desta vez, por coincidência, tinha um 
helicóptero da emissora que eu escutava no momento, acompanhando o trânsito da região", 
conta. '“Assim que ouvi a notícia, fui para janela e pude avistar a claridade das chamas, antes 
que o fato fosse noticiado em qualquer outro lugar.” 
 
Vida pelo rádio 
 
Embora não muito comuns, pessoas como Nelson Wilson Sartonato não estão só nas 
demonstrações de amor pelo rádio. Paulo Cerisola, 45, sem exageros, tem uma vida dedicada 
ao rádio. O "caso de amor" teve início aos 15 anos, evado pelo fascínio dos tradicionais radio 
escutas.  
 
Acima, Nelson Wilson Sartonato em sua casa, diante de um dos espaços onde guarda seus 
rádios antigos; ao lado, o modelo Capelinha, da Philco, que, segundo o colecionador, é 
raríssimo. 
 
Contudo, o custo de um aparelho de ondas curtas, capaz de sintonizar emissoras de outros 
países, era alto. "Entrei em um curso de eletrônica e aprendi a consertar rádios para poder 
comprar um rádio quebrado, pois o preço era bem menor." 
 
Cerisola não imaginava que, naquele instante, traçava seu futuro. Já há 15 anos ele conserta e 
recupera rádios antigos, este é seu ganha-pão. E a relação com o aparelho eletrônico não pára 
por aí. Como se não bastasse, também vende rádios antigos, em feiras co -mo a da Benedito 
Calixto, na zona oeste de São Paulo, e seu hobby é, nada mais, nada menos, que colecionar 
rádios antigos. 
 
Do mesmo tempo 
 
No Brasil o rádio chegou em meados de 1922. Neusa Westin De Leone, dois anos mais tarde, 
em 28 de março de 1924, nascia em Minas Gerais. "O rádio era uma novidade. Poucos tinham, 
soa elite." 



 
"Em casa, éramos eu, minha mãe e mais quatro irmãos. Meu pai morreu quando éramos 
pequenos. Era uma época difícil. O rádio demorou a chegar em casa", relembra, com voz 
saudosa. Neuza conta que mesmo sem ter o aparelho em casa, tanto ela como outras pessoas 
que também não tinham rádio recorriam aos vizinhos para ouvir a programação. 
 
Da época precisa da aquisição de um rádio pela família, a simpática e articulada senhora não 
se recorda. "Foi uma alegria muito grande conseguirmos comprar um rádio. Nos juntávamos, 
eu e meus irmãos, para escutar as radio novelas na sala, como as pessoas fazem hoje com a 
televisão." 
 
O costume, mesmo passado um bom tempo da época dourada das transmissões radiofônicas, 
não se perdeu. "Eu acordo ouvindo programas de rádio e durmo ao som de músicas, como 
rádio ao lado de minha cama", confessa Neuza, "O rádio é um grande companheiro para mim." 
 
Amor à primeira vista 
 
Nascido na era da lnternet e da alta tecnologia, Richard Antônio Silva, 24, também teve um 
caso de amor à primeira vista com o rádio. Aluno do último semestre do curso superior de 
Rádio e TV após iniciar um estágio em uma rádio FM de São Paulo percebeu sua vocação pelos 
microfones. Hoje, além de ouvir a programação, o acadêmico sonha em ser mais uma voz do 
rádio nacional. "Gosto da relação do público com o locutor. Mesmo sem haver imagem, existe 
uma grande proximidade com os ouvintes. Isso me fascinou", relata. "Pretendo trabalhar com 
projetos educativos, usando o rádio por ser a mídia mais acessível do País." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 set. 2008. Shopping News, p. B15-18. 


