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UUm companheiro sem 
rosto. Esta talvez seja 
uma das melhores de-
finições para o rádio. 

De um lado, alguém conta uma 
história. De outro, só se ouve a 
voz. A única imagem vista é de 
um aparelho, geralmente, retan-
gular, com vários botões. No rá-
dio, a locução assume múltiplas 
funções: informar, expressar um 
determinado tipo de emoção, 
contextualizar e descrever. 

O ouvinte acredita no que lhe 
é falado e cria uma relação de 
confiança com a voz que vem 
da caixinha. A história contada 
é detalhada, descrita minucio-
samente. A curiosidade de saber 
quem é aquela pessoa que está 
dizendo tudo aquilo parece ten-
tadora. E para quem a escuta, o 
que resta é interpretá-la e usar 
a imaginação. “A emoção do 
rádio é uma coisa indescritível 
para mim. Sou fanática e ouço 
todos os programas da Rádio 
Globo. Para mim, a voz dá cre-
dibilidade à transmissão e isso é 
o que importa”, afirma a dona 
de casa Mônica Guimarães, de 
51 anos. 

Um amigo invisível
Muitos devem se perguntar 

o que é mais importante para 

uma pessoa: a voz ou a imagem? 
No rádio, a fala adquire papéis 
variados. “A imagem quem faz 
é o locutor. Isto porque ele tem 
que ter recursos para que pos-
sa transformar aquilo que está 
vendo em imagem para que a 
pessoa se sinta como se estives-
se também acompanhando o 
jogo”, afirma o locutor esportivo 
da Rádio Globo Edson Mauro.

 O desdobramento da voz em 
diversas funções é facilmente 
observado em transmissões es-
portivas, em que, a todo o mo-
mento, o narrador precisa situar 
o ouvinte sobre em que área do 
campo está acontecendo a jo-
gada. “A transmissão esportiva 
pelo rádio é um relato daquilo 
que você está fazendo, que você 
tem que ser, acima de tudo, fiel. 
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Se a bola, por exemplo, bateu na 
trave, que é uma jogada aguda, 
você tem que ter condições de 
expressar isso de uma forma que 
o ouvinte perceba que houve um 
lance de muita emoção. Na hora 
do gol, você tem a oportunidade 
de estender a sua voz através do 
grito de gol. Ele é o ápice de uma 
transmissão esportiva”, exalta o 
“Bom de Bola”. 

Justamente por ser invisível 
ao ouvinte, o locutor precisa 
adquirir a total confiança de 
quem o escuta. É uma amizade 
acima de qualquer traição. Um 
deslize pode ser fatal e prejudi-
cial para os dois lados. “Quem 
trabalha no rádio se impõe 
pela voz, não apenas por ter 
uma voz bonita e agradável de 
ser ouvida, mas acima de tudo 
pelo poder de convencimen-
to. Se você está sendo sincero 
ou forçadamente falso ou está 
sendo interpretativo”, declara 
Edson Mauro, que está na pro-
fissão há mais de 40 anos. 

Quando a confiança 
foi construída

A chamada Era de Ouro do 
rádio no Brasil tomou conta das 
décadas de 1940 e 1950. Em um 
contexto de desenvolvimento 
econômico e avanço da indús-
tria fonográfica, o radialismo se 
viu em um crescimento assusta-
dor. Famílias inteiras se senta-
vam em volta do grande apare-
lho retangular para escutarem 
notícias, novelas e programas 
de entretenimento. 

Nesta época, ser cantor ou 
artista de rádio era um grande 
mérito. Todo jovem sonhava em 
trabalhar no rádio e ser reconhe-
cido nacionalmente. O carro-
chefe de todo esse sucesso foram 
as radionovelas, que estimula-
vam a imaginação dos ouvintes, 
através de emoções passadas 
pela voz e muita sonoplastia. 
Isso propiciou o surgimento de 
muitos atores que hoje vemos 
na televisão. É o caso da atriz 
Daisy Lúcidi, de 81 anos, que co-

meçou no rádio e, atualmente, 
faz o papel da vilã Valentina, na 
novela Passione, da Rede Globo. 
“Na radionovela você tinha que 
expressar, de alguma maneira, 
o olho escorrendo a lágrima, 
todas as emoções para o públi-
co. Era muito mais difícil do que 
hoje em dia”, afirma Daisy.

A chamada Era de Ouro do rá-
dio é tema principal de alguns 
filmes, como A Era do Rádio, diri-
gido por Woody Allen. O longa-
metragem retrata a vida de uma 
família norte-americana da dé-
cada de 1940 e mostra bem a 
influência que o veículo tinha 
no cotidiano das pessoas. Na-
quela época, a sociedade tinha 
tanta confiança no que era dito 
pelos locutores que até as coi-
sas mais absurdas se tornavam 
verdades. No filme de Woody 
Allen há a citação de um fato 
ocorrido nos EUA. Durante um 
programa de rádio comandado 
por Orson Welles, o cineasta/ra-
dialista alerta sobre uma fictícia 

Cena do filme A Era do Rádio (1987), de Woody Allen
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invasão alienígena no planeta 
Terra e causa pânico em toda a 
população. 

Genialidades 
munidas apenas de 
palavras

O rádio apresenta uma par-
ticularidade: muitas vezes, os 
ouvintes podem reconhecer um 
determinado locutor apenas 
pela voz e não pela aparência. 
“É uma sensação muito interes-
sante porque já tive em algumas 
oportunidades a satisfação de 
simplesmente a pessoa me reco-
nhecer pela voz. Acontece de eu 
me apresentar em determina-
dos locais às pessoas e solicitar 
alguma informação e a pessoa, 
de repente, falar ‘Você é o Edson 
Mauro, da Rádio Globo?’”, afir-
ma o radialista. 

Seja por meio de bordões ou 
pelo próprio modo de falar, cada 
radialista deixa a sua marca na 
história através da voz. A dona 
de casa Mônica Guimarães cita 
os seus locutores preferidos: 
“Sempre gosto de ouvir os jogos 
do Flamengo com o José Carlos 
Araújo. A voz dele é inconfundí-
vel. Gosto também do Antônio 
Carlos, que apresenta um pro-
grama cedinho. Eu descobri, há 
pouco tempo, que ele faz aquela 
voz dos supermercados Guana-
bara”.

 Como toda marca registrada, 
a voz deve ser tratada cuida-
dosamente, de modo a ser pre-
servada. Não só no radialismo, 
mas também em outras pro-
fissões. “Eu tenho um cuidado 
muito grande com a voz, como 
acho que todo mundo deve ter, 
não apenas naturalmente. Por-
que é o seu instrumento de fala, 

de comunicação. Como utiliza-
ção profissional, eu sempre cui-
dei muito bem da minha voz. Às 
vezes, quando tenho que trans-
mitir uma partida de futebol, 
eu me privo de tomar gelado e 
bebida alcoólica”, alerta Edson 
Mauro. 

E foi através do trabalho de 
grandes profissionais que sur-
giram programas que ficaram 
eternizados na história do rádio. 
Muitos deles tomados como re-
ferência até hoje. Quem nunca 
ouviu falar do Repórter Esso, o 
primeiro noticiário de radiojor-
nalismo do Brasil? Ou então a 
Voz do Brasil, criada no governo 
de Getúlio Vargas e transmitida 
até hoje? A Voz do Brasil é uma 
marca da cultura radiofônica 
brasileira. Quando a música O 
Guarani, de Carlos Gomes, come-
ça a tocar, os brasileiros já sabem 
que está entrando no ar o progra-
ma de notícias do governo.

O locutor Edson Mauro é conhecido pelo bordão “Olha o gol, olha o gol, olha o gol”

Há um futuro para o 
rádio?

Com a chegada de mídias que 
aliam som e imagem em um só 
aparelho, o rádio perdeu espa-
ço na sociedade. Apesar disso, 
ainda há pessoas que acreditam 
na sobrevivência do veículo. “Eu 
prefiro o rádio à televisão por-
que é mais emocionante, mais 
rápido. No programa do Lou-
reiro Neto, por exemplo, ele dá 
a notícia e coisas que são mais 
rápidas do que você vê na tele-
visão”, defende a dona de casa 
Mônica Guimarães. Porém, 
poucos são os que pensam como 
Mônica. 

O contexto atual favorece to-
talmente a internet e a televi-
são, transformando o rádio em 
um mero complemento. Como 
oferecer informação de quali-
dade sem a presença de ima-
gens? “Você se transforma nos 
olhos daquela pessoa. Então, a 

aLexaNdre PiNho
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A
partir do momento em que você 
se transforma nos olhos daque-
la pessoa, você é, na verdade, 
apenas um profissional que está 
descrevendo para quem está 
ouvindo aquilo que está acon-

tecendo à sua frente. Você não 
pode fugir disso”, afirma o locu-
tor Edson Mauro. 

Para tentar ser ainda aquele 
velho e bom companheiro diá-
rio, o rádio, ao longo dos anos, 

foi se adaptando tecnologica-
mente aos anseios dos ouvintes. 
Hoje, não há mais o hábito de 
se ouvir rádio na sala com a 
família. Mas muita gente não 
abre mão de ouvi-lo durante 
a viagem diária ao trabalho, 
através do som do carro, um ra-
dinho de pilha ou, até mesmo, 
de um aparelho celular.

É impossível determinar se o 
rádio vai aguentar o bombar-
deio de novas mídias ou não. 
O veículo sempre terá o desafio 
de desdobrar uma simples voz 
em diversas funções diferentes, 
de modo a oferecer ao ouvinte 
o melhor tipo de informação 
possível. “Apesar de ser meio 
ultrapassado, o rádio tem um 
diferencial: o de incentivar a 
imaginação do ouvinte. É mais 
ou menos como você ler um 
livro sem imagens. Assim, há 
múltiplas maneiras de inter-
pretação”, declara a professora 
Jane Santos, de 34 anos. 

Por que a Voz do Brasil sobrevive até hoje?

Criado em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, o 
programa Voz do Brasil ainda tem transmissão obrigatória 
pela maioria das rádios nacionais. Em 2008, uma pesquisa 
realizada pelo instituto InterMeios mostrou que a audiência das 
emissoras despenca quando a Voz do Brasil começa. Segundo 
uma reportagem da revista Época, atualmente há vários 
projetos no Congresso que propõem mudanças no programa. 
Dois deles pretendem dar às rádios a possibilidade de adequar 
a Voz do Brasil às suas programações. 

Apesar de estar ultrapassado, é importante destacar o contexto 
em que o programa passou a ser veiculado. O país encontrava-
se em um estado de transição. Vargas era o presidente do país 
e estava prestes a aplicar o golpe que definiria a ditadura como 
a forma de governo do Brasil. Para auxiliar na aproximação de 
Getúlio com as massas, o amigo do presidente Armando Campos 
criou a Voz do Brasil. Além do nome original, o programa já teve outros dois nomes: Programa Nacional e Hora do 
Brasil. Apesar da intenção impositiva, a Voz do Brasil só passou a ter veiculação obrigatória a partir de 1938. O tema 
inicial do programa sempre foi O Guarani, de Carlos Gomes. Desde a redemocratização do país, os acordes da música já 
foram remixados diversas vezes ao ritmo de forró, samba, choro, bossa nova, capoeira, moda de viola e até techno. 

Mário Vendramel, Ubiratan Lustosa e Ewaldo Nascimento no programa de 
auditório Carrossel de Atrações (1940), da Rádio Clube Paranaense

Transmissão da Voz do Brasil, na Rádio 
Nacional de Brasília 


