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A minha ranzinzice (está no Houaiss) cresce à medida que o tempo passa. Se fico mais 
tolerante com muita coisa na proporção que envelheço, em algumas coisas percebo que estou 
piorando na capacidade de entender e relevar. Um exemplo? Tenho ódio figadal por 
flanelinhas, a ponto de precisar fazer força para não atropelar um infeliz desses que saltam na 
minha frente e com gestos obscenos tentam me fazer estacionar, geralmente em vagas 
proibidas e alguns palmos menores que meu carro. Não consigo arranjar paciência para a 
arrogância, a burrice com soberba e todo tipo de intolerância como daquelas bestas quadradas 
da Uniban. 
 
Mas pioro, e isso me preocupa. Não cheguei ao ponto do pai de um amigo meu que quando 
ficou gagá passou a dar bengaladas nos mijões, nos donos de cachorro que não limpavam a 
rua, nos camelôs que impediam a circulação. É bem verdade que se arriscou a levar uns 
safanões por conta dos gracejos que dirigia às moças que encontrava na rua, embora o nível 
deles fosse quase uma oração diante do que se ouve por aí. Na Uniban seriam considerados 
infantis. Mas estou digressionando, falava de minha incapacidade de conviver em paz com 
algumas bobagens cotidianas, atitude própria dos velhos. Daqueles bem chatos. 
 
Chatos como gente que fica tossindo alto e se abanando só porque um fumante acende seu 
cigarrinho a quilômetros de distância. Não é zelo pela saúde, mas simples exercício do prazer 
de encher o saco. E olhe que há gloriosos 25 anos que não fumo. Todo dia ouço o Boechat na 
Band News. E todo dia quero quebrar o rádio com a maioria dos spots que a rádio toca, pelo 
menos no Rio. É uma coleção de falsos diálogos, de interpretações primárias, de jingles toscos, 
inclusive um que é simplesmente o briefing cantado. Sabe aquele recurso de um amigo falando 
para o outro sobre uma promoção ou uma liquidação e subitamente dizer: “Ei... peraí... onde 
você vai assim tão depressa?”. E o outro responde, se afastando: “Aproveitar esta oferta!”. Em 
1928 esse recurso já era considerado velho, ultrapassado. Mas na Band ainda está lá, um 
resquício do passado.  
 
As emissoras de rádio estão se modernizando e a propaganda em rádio estagnou em algum 
momento nos anos 50. Há exceções, é claro. Tenho sido, com muito orgulho, julgador do 
quesito “rádio” no festival da ABP e sou testemunha auditiva de que quando os bons criadores 
brasileiros querem, fazem coisas geniais. Mas infelizmente a grande maioria dos comerciais 
pelo menos no Rio são muito ruins. Os caras gastam dinheiro na veiculação e economizam 
naquilo que poderia aumentar a eficácia do comercial. Não entendo.  
 
Por falar em não entender e em coisa velha, você tem ouvido a Voz do Brasil, sequela da 
ditadura Vargas que há 70 anos sinaliza a hora de desligar o rádio? Eu sou maluco o suficiente 
para ouvir. Fico com vontade de quebrar o aparelho cada vez que toca a vinheta que se repete 



ao longo da programação com um coro que canta imitando índio e termina com um grito em 
uníssono: “Voz do Brasil!”. Puxa vida, Empresa Brasileira de Comunicação melhora isso, gente! 
Registre-se que no site da Voz do Brasil o redator foi sincero ao reconhecer que o programa 
nasceu sob a inspiração da ditadura Vargas e tem “origem autoritária e de veiculação 
compulsória”. Ponto positivo para a honestidade. Cumprindo seu papel, o texto tenta explicar 
que apesar disso “se mantém como fonte de informação de grande parcela da população”. Diz 
mais o site oficial: “Pesquisa do Instituto DataFolha (1995) informa que a maior audiência está 
nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, onde dois terços dos pesquisados afirmaram ouvir A Voz 
do Brasil regularmente”. Se é tão bom assim, porque a obrigatoriedade da veiculação? 
 
Outra coisa: nas grandes cidades sete da noite é hora do rush, quando o rádio cumpre um 
papel fundamental para ajudar o motorista no trânsito. Não dava pra botar o programa em 
outra hora? Já que todo mundo adora, não faria mal algum mudá-lo de horário. Ainda me 
referindo ao site oficial, descobri que o programa foi modernizado, com a entrada de uma voz 
feminina. Vai ser moderno assim no... na... bem, deixa pra lá. Para não ficar só na crítica, 
posso dizer que um dos momentos mais engraçados do rádio brasileiro aconteceu exatamente 
na Voz do Brasil. Há um quadro em que os ouvintes fazem perguntas aos senadores de seus 
estados. Um ceguinho do Amazonas perguntou se não era discriminação um concurso público 
não permitir a inscrição de deficientes visuais, já que para exercer aquela profissão não era 
necessário ter acuidade visual. O senador do estado do ceguinho começou sua resposta 
dizendo: “Caro eleitor, veja bem...”. 
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