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1. Introdução 

 

Com este trabalho buscou-se reconstruir, por meio de relatos orais, a trajetória do 

programa de rádio “La Domenica Italiana”, transmitido pela Rádio Guaíba de Porto Alegre.  

O programa produzido pela Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul 

(ACIRS) ficou no ar durante doze anos, tornando-se uma referência na mídia para a 

comunidade ligada à cultura italiana no estado. 

O rumo do projeto foi decidido pela impossibilidade de pôr em prática a ideia inicial 

de estudar a produção do programa devido ao seu fim em abril de 2012, tendo ido ao ar a sua 

última edição no dia 29 do referido mês. Porém, a descoberta da inexistência de um registro 

escrito da trajetória do “La Domenica Italiana” possibilitou que uma pesquisa inédita com o 

objeto de estudo previamente escolhido fosse realizada. 

Com a criação de um registro escrito da história do “La Domenica Italiana” também se 

buscou preservar a memória de um programa que teve audiência e abrangência significativas, 

além de reforçar a importância que “La Domenica Italiana” teve durante sua veiculação e 

apontar o valor de um documento escrito na manutenção da história do programa. 

O rádio exerce papel essencial na continuidade de um ciclo ao fazer a ligação de 

passado e presente, tradicional e contemporâneo, quando se trata da cultura de um povo. 

Apesar da linguagem contemporânea, “La Domenica Italiana” mantinha viva a história 

construída pelos imigrantes italianos. O culto à memória, representado principalmente pelo 

uso do idioma, dividia lugar com assuntos atuais. Dessa forma, as recordações ganhavam no 

programa uma abordagem contemporânea. 

Para investigar a aliança entre memória e contemporaneidade que era “La Domenica 

Italiana”, empregou-se neste trabalho a técnica da história oral. Foram entrevistadas sete 

pessoas que integraram a equipe do programa. Com base nas entrevistas foi possível resgatar 

a trajetória de doze anos do “La Domenica Italiana” incluindo suas origens, mudanças 

ocorridas enquanto o programa esteve no ar e motivos que levaram ao seu final. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: após a introdução, o segundo capítulo 

apresenta a evolução do rádio desde os primeiros experimentos em radiotelegrafia, realizados 

no século XIX, passando pela sua implantação no Brasil e no Rio Grande do Sul, até chegar 

ao cenário atual, onde a parceria bem sucedida com a tecnologia possibilitou que o rádio se 

reinventasse.  

O capítulo seguinte aborda a história oral, sua utilização em diversas áreas do 
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conhecimento e sua empregabilidade nos estudos da comunicação e da mídia radiofônica. 

Ainda nesse capítulo, procurou-se enfatizar o modo como a história oral foi aplicada neste 

trabalho.   

O quarto capítulo apresenta a história da Empresa Jornalística Caldas Júnior e da 

Rádio Guaíba desde o seu início, também abordando as três gestões pelas quais a empresa 

passou e o padrão mantido pela emissora até a atualidade. Também são apresentados nesse 

capítulo, breves históricos da ACIRS e do “La Domenica Italiana”, introduzindo para o 

próximo capítulo, que traz a análise das entrevistas, acrescida de características dos 

entrevistados e dados obtidos.  

Os capítulos são concluídos pelas considerações finais, onde se apresentam os 

resultados alcançados a partir do presente estudo. 

Com o material inédito gerado a partir dessa pesquisa busca-se contribuir com estudos 

na área de rádio, história da mídia, identidade cultural e cultura italiana.  
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2. O rádio: evolução e atualidade. 

 

Neste capítulo buscou-se traçar um panorama da evolução do rádio a fim de 

compreender como o meio se desenvolveu até chegar ao cenário atual e as perspectivas para o 

meio radiofônico. Abordou-se o período dos primeiros experimentos da comunicação sem fio, 

passando pela evolução do rádio no Brasil e no Rio Grande do Sul até se chegar à atualidade e 

aos usos contemporâneos desse meio de comunicação social.  

 

2.1 O desenvolvimento da técnica radiofônica 

 

A origem do rádio está vinculada à união de descobertas ligadas à eletricidade e ondas 

eletromagnéticas e ao desenvolvimento de técnicas de transmissão de som. Um grupo de 

pioneiros, cujo trabalho iniciou no século XIX e estendeu-se até a primeira década do século 

XX, teve papel crucial na descoberta e evolução das tecnologias que ajudaram a constituir o 

rádio da atualidade como afirma Ferraretto. 

 

Pode-se afirmar que a radiodifusão sonora constitui-se no resultado do trabalho de 

vários pesquisadores em diversos países ao longo do tempo, representando o esforço 

do ser humano para atender a uma necessidade histórica: a transmissão de 

mensagens à distância sem o contato pessoal entre emissor e o receptor (2001, p.80). 

 

As sucessivas pesquisas, devido a algumas semelhanças, serviram como base para a 

criação do rádio e também do telefone. O telégrafo, desenvolvido por Samuel Morse entre os 

anos de 1832 e 1837 e popularizado a partir de 1844, é apontado como o aparelho precursor 

entre aqueles empregados na comunicação à distância. O princípio de funcionamento do 

telégrafo se assemelha ao do telefone, patenteado por Alexander Graham Bell em 1876. 

Ambos consistiam basicamente, da transformação da mensagem em eletricidade para que esta 

pudesse ser transmitida através dos fios que conectavam emissores e receptores. Mensagens 

que, no telégrafo eram traduzidas por sinais gráficos, o código Morse, e no telefone, formadas 

pelas vozes dos interlocutores. 

Enquanto o telegrafo e o telefone eram aperfeiçoados, o professor James Clerk 

Maxwell demonstra em 1863 a teoria que, em 1887, seria confirmada pelo físico alemão 

Heinrich Rudolf Hertz: a existência das ondas hertzianas, como explica Ferraretto (2001, 

p.81): “o efeito combinado da eletricidade e do magnetismo manifesta-se no espaço, 

originando um campo o qual se propaga sob forma de vibração ondulatória com a velocidade 
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da luz”. 

O passo seguinte foi a comprovação de que era possível transmitir e receber as ondas 

eletromagnéticas, fato demonstrado em 1894 pelo britânico Oliver Lodge, graças a uma 

experiência anterior do francês Edouard Brandly. Em 1890, Brandly apresenta o coesor, um 

tubo preenchido com limalha de ferro. Na presença das ondas hertzianas, o metal se une 

fortemente e permite a passagem da energia elétrica. Assim, mais uma etapa fundamental é 

avançada na evolução da radiotelegrafia: a constatação da possibilidade de transmissão sem 

fios pelo uso das ondas eletromagnéticas. 

Também em 1894, nas proximidades da cidade de Bologna, na Itália, o jovem 

pesquisador Guglielmo Marconi dá início às suas primeiras experiências de radiotelegrafia. 

As demonstrações públicas de seus experimentos na Grã-Bretanha, em 1896, constituídas da 

transmissão de mensagens telegráficas que atravessavam distâncias não maiores do que três 

quilômetros lhe garantem a patente sobre o telégrafo sem fio. No ano seguinte, essa distância 

aumentaria para 14,5 quilômetros, até que, em 13 de dezembro de 1901, Marconi enviou o 

primeiro sinal transoceânico da Grã-Bretanha para uma estação no Canadá. A mensagem 

constituía-se da letra “S” em código Morse (FERRARETTO, 2001). 

O fato de ter patenteado os seus experimentos garantiu a Marconi o título de “inventor 

do rádio” em nível mundial, porém, Ferraretto contesta a fama do cientista. 

 

Sem desconsiderar a importância do seu trabalho, pode-se afirmar que a invenção do 

rádio é atribuída erroneamente a Guglielmo Marconi. Mais do que tudo, o italiano 

foi um industrial astuto e empreendedor. A sua empresa detinha patentes sobre 

diversos inventos que ele soube – e aí está talvez o seu grande mérito – aprimorar, 

desenvolvendo novos e mais potentes equipamentos (2001, p.82). 

 

 No mesmo período em que experiências eram realizadas no hemisfério norte, o padre 

gaúcho Roberto Landell de Moura também pesquisava a transmissão e a recepção de sons. Os 

resultados alcançados eram por vezes superiores aos das tentativas dos cientistas estrangeiros 

(FERRARETTO, 2001). Jornais da época registraram a luta de Landell de Moura para 

obtenção de financiamento para suas experiências. Landell realizou demonstrações de seus 

inventos em São Paulo e nos Estados Unidos, onde inclusive lhe foram concedidas três cartas 

patentes. 

Porém, as pesquisas de Landell de Moura não obtiveram o devido reconhecimento. Ao 

padre cientista restou o anonimato. Questões políticas e econômicas podem ter influenciado 

esse processo. Desde 1896, quando concederam as patentes da telegrafia sem fio a Marconi, 

os britânicos avaliavam o emprego militar e estratégico da radiotelegrafia e da radiotelefonia 
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como facilitadores da comunicação entre navios de uma frota. Na época, a Grã-Bretanha 

dominava os mares e era a principal potência mundial. 

O pioneirismo e os privilégios adquiridos por Marconi o levaram a criar a primeira 

empresa do setor de radiotelegrafia. Além da Grã-Bretanha a multinacional do italiano 

investia com especial atenção nos Estados Unidos. 

Nesse mesmo período, ao longo dos dez anos que antecederam a primeira transmissão 

pública de rádio, a indústria eletroeletrônica começava a se fortalecer, até que, em 1906, o 

norte-americano Lee DeForest desenvolve a válvula amplificadora. O objeto também 

conhecido como triodo aumentava as características do sinal e ajudava a estabilizá-lo, 

resolvendo o empecilho para a transmissão de voz sem o uso de fios. No Natal do mesmo ano, 

o canadense Reggie Fasseden realiza a primeira transmissão de rádio “comprovada e 

eficiente”, segundo Ferraretto (2001, p.86). A emissão, feita de uma estação em 

Massachussetts, era composta por um solo de violino e pela voz do próprio Fasseden e pôde 

ser ouvida em vários navios na costa norte-americana. Reggie Fasseden também desenvolveu 

a estrutura para transmissão em amplitude modulada (AM), já aplicada na sua primeira 

emissão em 1906. 

Todas as descobertas dessa época fizeram com que o rádio surgisse como uma técnica 

de comunicação à distância. Seu emprego como meio de comunicação de massa ainda 

demoraria alguns anos. A comunicação aberta possibilitava a captação por qualquer um que 

possuísse um receptor, tendo utilidade no salvamento de navios, por exemplo. No entanto, de 

modo geral, o rádio era sinônimo de uma comunicação telefônica sem privacidade, limitando 

seu uso para fins comerciais e militares (MEDITSCH, 2007). Os experimentos desse período 

representaram o advento da comunicação sem fio, porém, a ideia do rádio como um meio 

massivo de comunicação se define a partir da união das técnicas já descobertas com uma nova 

forma de emprega-las, como define Meditsch. 

 

Não é adequado identificar o invento da comunicação sem fio com o surgimento do 

rádio como meio de comunicação de massa. Não foi o invento de uma técnica que 

marcou a sua criação, mas o invento de determinado uso social para uma 

constelação de técnicas (a eletricidade, o áudio, a telefonia, a transmissão por ondas, 

etc.), que se cristalizaria numa nova instituição (2007, p. 33). 

 

Assim, apenas no final da Primeira Guerra Mundial o rádio tomaria a forma conhecida 

na atualidade. Seu uso começou a ser difundido por amadores como forma de lazer e não 

despertava interesses comerciais ou estatais que pudessem leva-lo à institucionalização. Até 

mesmo a empresa de Marconi desconsiderava essa possibilidade. 
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2.2 O surgimento de um veículo de comunicação social 

 

Em 1916, o russo radicado nos Estados Unidos, David Sarnoff, então funcionário da 

Marconi Company sugere à diretoria da empresa o uso doméstico do rádio como forma de 

entretenimento, levando música aos lares através das transmissões sem fio. A ideia tida como 

inviável foi recusada. Somente no início da década de 1920 é que as aspirações de Sarnoff se 

tornariam reais, quando outra empresa, a Westinghouse deu início a emissões regulares, com o 

auxílio de Frank Conrad, um radioamador à época bastante conhecido. Conrad já produzia um 

programa musical transmitido regularmente da garagem de sua própria casa, conquistando 

assim vários ouvintes. 

Embora o objetivo inicial da Westinghouse ao iniciar transmissões frequentes fosse 

motivar a compra dos receptores que fabricava, a empresa inaugurou a primeira emissora 

profissional do mundo, a KDKA de Pittsburgh. O dia 2 de novembro de 1920 marca o 

nascimento da indústria da radiodifusão, um campo para produção e transmissão de conteúdo 

e também para investimentos financeiros (FERRARETTO, 2001). Apenas três anos depois, 

quinhentas emissoras profissionais licenciadas já podiam ser ouvidas nos Estados Unidos.  

A radiodifusão também se desenvolve em outros países no mesmo período, porém 

mais lentamente. Segundo Ferraretto (2001, p. 92), “em 1925, já existiam transmissões 

regulares em 19 países europeus, na Austrália, no Japão e na Argentina”. Em 1922, na Grã-

Bretanha, é inaugurada a British Broadcasting Company (BBC), que quatro anos mais tarde 

adotaria o conceito de emissora estatal. A forma britânica de fazer rádio é completamente 

distinta da norte-americana, que prioriza os interesses das indústrias radiofônicas. O modelo 

americano influencia fortemente no jeito de fazer o rádio no Brasil, que à época dava os seus 

primeiros passos. 

 

2.3 A evolução do rádio no Brasil 

 

Oficialmente, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro 

durante as comemorações do Centenário da Independência, no dia 7 de setembro de 1922. 

Para a ocasião, a Westinghouse instalou uma emissora com um transmissor de 500 watts no 

alto do Corcovado e distribuiu 80 receptores às autoridades civis e militares, além de 

membros da sociedade carioca que puderam ouvir o discurso do então presidente, Epitácio 

Pessoa e trechos da ópera O guarani sem saírem de suas casas. O público em geral 
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acompanhava a transmissão por alto-falantes instalados para esse fim. O discurso pôde ser 

ouvido em vários lugares da então capital federal, como o Palácio do Catete, à época sede do 

governo, e alguns prédios públicos. 

A demonstração pública de radiodifusão despertou o interesse de Edgard Roquette-

Pinto, que com a ajuda de Henry Morize e de um grupo de intelectuais da Academia 

Brasileira de Ciências, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A primeira emissora 

regular do Brasil
1
 iniciou suas atividades em 20 de abril de 1923, com uma programação de 

caráter nitidamente educativo. Roquette-Pinto buscava levar cultura à população através das 

ondas do rádio, porém a radiodifusão estava restrita à elite, sendo inacessível ao grande 

público, como ressalta Ortriwano.  

 

O rádio nascia como meio de elite, não de massa, e se dirigia a quem tivesse poder 

aquisitivo para mandar buscar no exterior os aparelhos receptores, então muito 

caros. [...] Nasceu como um empreendimento de intelectuais e cientistas e suas 

finalidades eram basicamente culturais, educativas e altruísticas (1985, p.14). 

  

Além do custo elevado, a programação oferecida era outra barreira que impedia a 

popularização do rádio no Brasil. Ainda que a intenção de Roquette-Pinto fosse levar 

conhecimento às camadas populares, o caráter elitista tornava-se ainda mais visível com a 

veiculação de concertos de música erudita, recitais de poesia e discursos de cientistas. Tal 

cenário está relacionado com a ideia do rádio como clube ou sociedade. As emissoras eram 

mantidas pelas doações de seus sócios ou de entidades públicas ou privadas, convidando 

inclusive seus ouvintes a contribuírem financeiramente, já que anúncios pagos ainda não eram 

permitidos (ORTRIWANO, 1985). 

A mudança efetiva nesse panorama se dá no começo da década de 30, quando a 

veiculação de publicidade se torna permitida no rádio brasileiro. A partir de então, o rádio de 

caráter erudito transforma-se em veículo popular, que em vez da educação priorizou a 

diversão e o lazer. Empresários de diversos ramos veem no rádio um meio mais eficiente na 

divulgação de seus produtos em relação aos veículos impressos, dado ao grande número de 

analfabetos no país. A veiculação dos “reclames” permite às emissoras organizarem-se como 

empresas que almejam lucro a partir da venda de anúncios, assim disputando público e 

mercado. Com isso faz-se necessária a profissionalização no meio radiofônico, conforme 

                                                 
1
 O pioneirismo da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é questionado por alguns autores devido à fundação do 

Radio Clube de Pernambuco, fundado em 6 de abril de 1919 na cidade de Recife. Porém, apesar de ter surgido 

antes da emissora carioca, a associação fundada por jovens da elite pernambucana fazia transmissões esparsas, 

sem continuidade. A criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é, portanto, o marco efetivo do início da 

radiodifusão sonora no Brasil. (FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: 

Sagra Luzzatto, 2001. p. 95.).  
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explica Ortriwano. 

 

Para cumprir melhor seu papel, o rádio não pode mais viver apenas da improvisação. 

Precisa mudar, para poder fazer face à nova situação. Estrutura-se como empresa, 

investe e passa a contratar artistas e produtores. Os programas são preparados com 

antecedência e a preocupação está voltada para conseguir cada vez maior audiência, 

popularizando-se, criando os primeiros ídolos populares (1985, p.16).  

 

Em 1932, ano em que foi regulamentada a publicidade no rádio, o veículo já estava 

presente na Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (FERRARETTO, 2001). Além dos 

comerciais o rádio também começa a veicular propaganda política. O primeiro governante 

brasileiro a ver a importância política do rádio é Getúlio Vargas, que passa a utilizá-lo dentro 

de um modelo autoritário (ORTRIWANO, 1985). Por todos esses avanços, a década de 30 foi 

um marco na evolução do rádio no Brasil e, segundo Ortriwano (1985, p. 19), “foi importante 

para que o rádio se definisse em seus caminhos e encontrasse seu rumo na fase seguinte, 

acompanhando e auxiliando o desenvolvimento nacional como um todo”.  

A fase seguinte seria a década de 40, a época de ouro do rádio brasileiro, quando 

surgem as radionovelas e os programas de auditório, segundo Ferraretto (2001, p.121), 

“espaço máximo da afirmação do star system tupiniquim”, se popularizam.  

Nessa mesma década o Repórter Esso marca o nascimento do radiojornalismo no 

Brasil, em 1941. Veiculado inicialmente pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o programa 

surgiu da necessidade de noticiar os fatos da Segunda Guerra Mundial para os brasileiros. O 

Repórter Esso ficou no ar durante 27 anos e estabeleceu um perfil de radiojornalismo no país, 

indo além de um jornal falado, ou seja, da leitura ao microfone das notícias dos jornais 

impressos. A fórmula importada dos Estados Unidos fez do Repórter Esso uma referência para 

o surgimento de outros programas semelhantes, como o “Grande Jornal Falado Tupi”, em 

1942, na Rádio Tupi de São Paulo. Segundo Ferraretto (2001, p.127) “a maior contribuição do 

Esso foi a introdução no Brasil de um modelo de texto linear, direto, corrido e sem 

adjetivações, apresentado em um noticiário ágil e estruturado”. 

Em 1947, enquanto os brasileiros reúnem-se em seus lares ao redor do aparelho de 

rádio em horário e lugar cativo, três cientistas americanos desenvolvem o transistor, 

componente eletrônico capaz de substituir as válvulas, que ocupavam espaço e exigiam 

voltagem elevada para funcionar. O transistor possibilitou que o rádio se tornasse um aparelho 

efetivamente portátil, de dimensões reduzidas e que precisava apenas de pilhas para funcionar, 

dispensando as tomadas. A portabilidade e o baixo custo dos novos aparelhos ajudam o rádio 



14 

 

a sobreviver ao surgimento da televisão no ano de 1950. 

No dia 18 de setembro do referido ano é declarado o fim da era de ouro do rádio no 

Brasil com o aparecimento de um novo meio de comunicação. O pioneirismo de Assis 

Chateubriand fez com que o país fosse o primeiro da América Latina a ter uma emissora de 

televisão: a TV Tupi. O precursor dos canais da TV brasileira toma para si boa parte dos 

profissionais do rádio, além de programas e fontes de financiamento. Ainda que o rádio 

procurasse maneiras de se reinventar diante da perda de recursos humanos e da atenção do 

público, a chegada da TV causou grande impacto na época, sendo cogitada a ideia de que o 

rádio teria chegado ao fim (MEDITSCH, 2007). 

Na tentativa de deter os avanços da televisão, o rádio vai em busca de novos rumos. A 

migração dos cantores para frente das câmeras extingue os números musicais ao vivo, 

reduzindo o rádio a um “vitrolão”, no primeiro momento. Porém, ao mesmo tempo, o veículo 

que fora até então declarado “a oitava arte” 
2
 se redescobre ao implantar o serviço de utilidade 

pública e passa a valorizar as notícias em nível regional, que impulsionam o radiojornalismo 

em substituição aos programas de entretenimento. A descoberta da segmentação, na mesma 

época, também ajuda o rádio a se manter, sendo reconhecida até hoje, como exemplifica 

Meditsch. 

 

A especialização em segmentos de público faz com que hoje alguns destes 

segmentos sejam mais facilmente alcançados pelo rádio do que pela televisão. É o 

caso, por exemplo, de parcelas das elites sociais, que não se identificam com o 

“gosto médio” que norteia a tevê generalista, mas encontram emissoras de rádio 

sintonizadas com suas exigências (2007, p. 36). 

 

Dividindo a programação radiofônica com os programas jornalísticos, já na década de 

60, algumas rádios adotam o esquema de “música somente música”. É dentro desse conceito 

que as rádios FM (frequência modulada) começam a operar no Brasil, oferecendo em seu 

princípio, programação musical por assinatura aos ouvintes interessados “em ter um 

background que parecesse apropriado ao tipo de ambiente”, como descreve Ortriwano (1985, 

p.23).  O raio de alcance do sinal menor que o das rádios AM é compensado pela qualidade 

superior de som da FM (FERRARETO, 2001).  

A variedade e o aprimoramento na programação das emissoras FM marca a passagem 

dos anos 60 para a década de 70, período que vai marcar a reestruturação do rádio após o 

abalo causado pela chegada da TV ao Brasil. Ortriwano salienta o papel da identificação com 

                                                 
2
 Tal referência é feita por Meditsch em seu livro “O Rádio na era da informação” (2007, p. 35) ao citar o modo 

como o rádio era chamado em sua época áurea, nas décadas de 30 e 40. 
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o ouvinte nesse processo. 

 

A partir de meados de 70, começa a transformação para que o rádio conseguisse sair 

definitivamente do marasmo em que caiu a partir dos anos 50. A tendência à 

especialização mostrou-se cada vez maior. As emissoras passaram a identificar-se 

com determinadas faixas sócio-econômico-culturais, procurando dirigir-se a elas e 

buscando sua linguagem nos próprios padrões das classes que desejavam atingir 

(1985, p. 24). 

 

Também nos anos 70, o governo se mostra preocupado com a expansão e o conteúdo 

divulgado pelo rádio no Brasil, à época imerso no regime militar. Assim, em 1976 é fundada a 

Radiobrás, “produto típico da ditadura militar”, como define Ferraretto (2001, p.162). Tendo 

programação própria, de cunho educacional e informativo, produzida por órgãos do governo, 

a Radiobrás tinha objetivos estratégicos. 

 Durante a ditadura, as ondas curtas possibilitavam que rádios de outros países fossem 

ouvidas no Brasil, como a BBC de Londres. As emissoras estrangeiras noticiavam fatos que 

não podiam ser divulgados pela imprensa brasileira devido à censura imposta pelo governo 

naquele período. Desse modo, a Radiobrás constituiu-se de uma rede que pretendia cobrir 

inclusive as regiões de baixa densidade demográfica, como a Amazônia, justamente onde o 

sinal das rádios estrangeiras era facilmente captado. A Radiobrás chegou a ter, em seu auge, 

38 emissoras de rádio, cuja maioria foi privatizada na década de 80. (FERRARETTO, 2001). 

O abrandamento do regime militar e a esperança de abertura política constituem o 

cenário com o qual o Brasil recebe a nova década. Inicia uma nova era também na 

radiodifusão: em 1982, a Bandeirantes AM de São Paulo, é a primeira rádio do país a 

transmitir via satélite. Em 1986 o Brasil já conta com dois satélites próprios e em 1989, a 

Embratel passa a oferecer o Radiosat, um serviço de transmissão via satélite com alta 

qualidade de áudio. A partir daí começam a se formar as grandes redes de rádio no país, 

unindo emissoras das capitais às rádios do interior, que ao receberem as notícias diretamente 

das capitais, passam a ter mais liberdade para a produção de noticiários regionais. 

Nesse mesmo período, o perfil do rádio no Brasil já se assemelha ao perfil atual. A 

segmentação das emissoras se consolida e o formato all news, voltado à veiculação de 

notícias 24 horas é implantado no Brasil. Além disso, grupos políticos passam a gerir uma 

parcela significativa das emissoras de rádio e TV do país. Espaço que seria conquistado 

também pelas igrejas cristãs nos anos 90. Jung define brevemente como os cristãos ocupam os 

espaços no meio radiofônico. 

 

Católicas ou evangélicas, as rádios religiosas também se orientam por segmentação 
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própria. Algumas usam o microfone como campanário e têm no estúdio o altar para 

pregação da palavra. Outras exploram a música como forma de catequisar; e há 

aquelas que dão à programação orientação jornalística (p.59, 2004) 
3
.  

 

Além do crescimento exponencial das igrejas nos meios de comunicação, a última 

década do século 20 marca uma conquista popular no meio radiofônico. Em 1998 é aprovada 

a lei que regulamenta as rádios comunitárias no Brasil, resultado das lutas dos idealizadores 

das rádios livres, existentes no país desde os anos 70. 

Na década de 90, além da legalização das rádios livres, outro elemento ajudou a tornar 

o rádio um veículo ainda mais democrático: o início das transmissões via web. O novo suporte 

torna ainda mais flexível o modo de ouvir e também de fazer rádio. O veículo que sobreviveu 

à chegada da televisão se reinventa nos anos 2000, usando em seu favor a pluralidade da 

convergência midiática. 

 

2.4 O rádio na atualidade 

 

A chegada do século XXI traz consigo um universo de novas possibilidades para o 

rádio. Novas ações, como grandes eventos promovidos por emissoras, fazem com que o rádio 

se reafirme como um veículo de massa (CYRO CÉSAR, 2005). Além disso, iniciam as 

parcerias entre emissoras de rádio, sites e provedores de conteúdo na internet. As transmissões 

via web garantem ao rádio “a imagem de um meio renovado, superando a síndrome de 

inferioridade, saindo do ostracismo ao qual foi lançado pela hegemonia criada pela televisão 

nos anos de 1950”, como afirma Cyro César (2005, p. 211). Nessa mesma época, o rádio 

digital divide opiniões em relação ao sistema a ser empregado nas transmissões no Brasil. 

Entende-se como radiofonia digital, conforme Prata (2008, p. 2,3) “emissoras de rádio 

hertzianas com transmissão digital”, ou seja, o rádio digital é um sistema que transmite sinais 

analógicos e digitais simultaneamente (CYRO CÉSAR, 2005). A digitalização das 

transmissões segue o fluxo da convergência midiática, ou seja, o rádio digital acrescenta 

novos usos em um mesmo suporte, o aparelho de rádio, que enriquecem a programação, como 

por exemplo, dados associados à programação que apareçam numa tela de cristal líquido no 

receptor (DEL BIANCO, 2010). 

Porém, apesar da ideia do rádio digital ter sido proposta no Brasil no início dos anos 

2000, o país ainda não chegou a um consenso em relação ao sistema a ser empregado como 

                                                 
3
 Após a aquisição da Rádio Guaíba de Porto Alegre pelo Grupo Record, afiliado à Igreja Universal, em 2007, 

não houve inserção de programas de cunho religioso na rádio, mantendo a programação jornalística fiel ao 

“Estilo Guaíba”. Vide tabelas nas páginas. 
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padrão nas transmissões. A discussão envolve empresários da mídia e setores da sociedade 

civil que pressionam o Ministério das Comunicações em defesa da diversidade na 

radiodifusão (DEL BIANCO, 2010). Em 2008 o Instituto Mackenzie realizou, sob supervisão 

da Abert
4
, testes utilizando o sistema americano IBOC. Por se tratar de um modelo in band, 

ou seja, de possibilitar a transmissão digital sem a necessidade de mudança de frequência, o 

que ocorre nos sistemas out of band, como o europeu DRM, o IBOC foi o sistema escolhido 

pelos radiodifusores. 

Após a realização dos testes, concluiu-se que o IBOC apresentou sérios problemas de 

propagação, apresentando inclusive áreas de sombras maiores do que as já registradas no 

sistema analógico utilizado no rádio AM (DEL BIANCO, 2010). Embora não tenham servido 

para a escolha de um padrão, os testes guiaram algumas escolhas do Ministério das 

Comunicações. Por exemplo, a adoção do sistema de rádio digital deve levar em consideração 

aspectos da realidade brasileira, como a geografia e as condições da indústria no país. Além 

disso, prevalece a preferência por um sistema in band no Brasil, capaz de cobrir as zonas de 

sombra do rádio analógico e até mesmo transmitir AM e FM em um mesmo canal. 

Além da discussão relativa ao padrão a ser implantado no país, outra questão envolve 

o rádio digital: a aceitação pelo público. Del Bianco aponta outros fatores que implicam no 

atraso da implantação do rádio digital no Brasil. 

 

A diferença básica desse processo está na natureza da tecnologia. A da TV digital é 

de substituição, enquanto a do rádio é de convivência, neste caso a transição do 

sistema analógico para o digital não é somente mais lenta, como também incerta 

ante às dúvidas surgidas diante dos processo de implantação dos novos sistemas de 

transmissão, seja por fatores tecnológicos, de construção de política transição e de 

mercado. Como essa mudança acontece num ambiente de convergência midiática, os 

defensores do rádio digital precisam provar que a tecnologia pode proporcionar 

benefícios tangíveis para os consumidores como também o aumento de receita para 

as emissoras. Em geral, o consumidor compra um produto que satisfaça seus desejos 

ou que faça melhor o que outros do gênero não fazem. Ora, se o rádio FM atual 

ainda possui som bastante aceitável, muitos os ouvintes questionam se há motivação 

para trocar de aparelho (2010, p. 565).   

 

Na contramão das incertezas do rádio digital, a aliança entre rádio e internet 

diversificou ainda mais a radiodifusão. Novamente entra em cena a convergência midiática ao 

aliar o conteúdo do rádio com textos, fotos e vídeos dentro de um mesmo site, como explica 

Jung.  

                                                 
4
 Os testes foram realizados durante nove meses em rádios AM e FM de Belo Horizonte, Ribeirão Preto e São 

Paulo, sendo concluídos em setembro de 2008. (DEL BIANCO, Nélia. O futuro do rádio no cenário da 

convergência frente às incertezas quanto aos modelos de transmissão digital. In: FERRARETTO, Luiz Artur. 

Klöckner, Luciano. (Orgs.) E o rádio? Novos horizontes midiáticos. Porto Alegre: Edipucrs, 2010). 
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Na convergência as mídias não desaparecem, somam-se e impõem desafios ao 

jornalista. Uma rádio não é apenas uma rádio. Na rede, o internauta busca texto, foto 

e imagem. E tudo tem de estar acessível. [...] A sua emissora preferida pode ser lida. 

Na página, a reportagem completa que você perdeu agora há pouco, está em forma 

de texto com canais de acesso para você navegar na rede e pesquisar temas 

relacionados (2004, p.69). 

 

No Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha, emissora do Grupo RBS em Porto Alegre, foi 

pioneira ao disponibilizar seu sinal em frequência modulada a partir de 2008. Tal mudança 

possibilitou que a Gaúcha fosse sintonizada em telefones celulares e mp3 players, antes 

impossível em AM. Admitindo “a necessidade de estar presente em todo o suporte 

tecnológico possível”, como descreve Ferraretto (2010 p. 540), a Gaúcha oferece, além da 

sintonia em AM e FM, canais de áudio nas TVs pagas e o site com conteúdos extras, como 

vídeos e podcasts. Mais recentes, porém não menos populares, os aplicativos para 

smartphones proporcionam aos usuários muitas ferramentas além da programação da rádio. A 

sincronização com redes sociais é apenas uma delas.  

Dessa maneira, a parceria bem-sucedida entre o rádio e as novas tecnologias 

possibilitou que o veículo se perpetuasse, estando próximo do ouvinte no dispositivo que 

estiver ao seu alcance. 

 

2.5 A implantação do rádio no Rio Grande do Sul 

 

A primeira transmissão de rádio e o surgimento da primeira emissora regular no Brasil 

ocorreram na primeira metade dos anos 20, em 1922 e 1923, respectivamente, na então capital 

do país, o Rio de Janeiro. Em pouco tempo o rádio já se fazia presente em vários estados do 

Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul.  

 O começo da década de 20 no estado é marcado pelos anseios de progresso e 

modernidade da burguesia rio-grandense. O surgimento da radiodifusão em solo gaúcho está 

inserido nesse contexto. Embora sem nenhuma emissora instalada no Rio Grande do Sul na 

época, já era possível ouvir as emissões radiofônicas vindas do centro do Brasil, do Uruguai e 

da Argentina. Fato que levou à aquisição de um aparelho de rádio pelo jornal Correio do 

Povo, “então principal diário da capital gaúcha”, na descrição de Ferraretto (2002, p.24, 25). 

Ao adquirir o receptor, o Correio do Povo buscava manter-se tecnologicamente atualizado, 

como era costume na Empresa Jornalística Caldas Júnior e consequentemente, um diferencial 

para atrair leitores.  

Assim como nos outros estados do Brasil, no Rio Grande do Sul o rádio também era, 
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na época, “um passatempo a que têm acesso exclusivamente parcelas da classe dominante”, 

como revela Ferraretto (2002, p.24). 

 A implantação do rádio no estado era parte do ideal de modernidade implantado pelo 

governo gaúcho da época. Em 1924, a provinciana Porto Alegre busca assemelhar-se às 

metrópoles daquele tempo. A capital dos gaúchos já tem a energia elétrica provida pela 

Companhia Força e Luz que faz os bondes elétricos circularem nas regiões prósperas da 

cidade, como o centro ou a Independência. Aos pobres, restam os ônibus que levam aos 

morros e arrabaldes como a Glória, Teresópolis e Navegantes. Entre os endinheirados e as 

casas comerciais, a Companhia Telefônica Rio-Grandense difunde o uso do telefone. 

 No mesmo ano, cerca de dois meses após a compra do aparelho receptor pelo Correio 

do Povo, a Rádio Sociedade Rio-Grandense dá início às suas transmissões em sete de 

setembro de 1924, data escolhida em homenagem ao aniversário da Independência do Brasil, 

assim como na primeira transmissão oficial de rádio do país, realizada no Rio de Janeiro dois 

anos antes.  

A Rádio Sociedade Rio-Grandense torna-se a “primeira entidade a realizar, de forma 

organizada, transmissões radiofônicas no Rio Grande do Sul”, como descreve Ferraretto 

(2002, p.41) 
5
. A emissora foi idealizada por Juan Ganzo Fernandez, espanhol radicado no sul 

do Brasil, rico empresário que criou e presidiu a Companhia Telefônica Rio-Grandense e 

homem bem-relacionado na área política.  

 Inicialmente, como uma “forma engenhosa de “driblar” a ausência de receptores e, 

talvez, engordar a receita da empresa”, como afirma Ferraretto (2002, p. 45), Ganzo 

Fernandez tenta sem sucesso utilizar linhas da sua Companhia Telefônica Rio-Grandense para 

as irradiações. A saída encontrada foi buscar o transmissor da estação de rádio em Buenos 

Aires. A Rádio Sociedade Rio-Grandense inicia suas atividades baseada num modelo 

semelhante ao da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro
6
. 

Porém, o modelo adotado no nascimento da rádio torna-se um dos motivos para o seu 

fim. A inadimplência dos sócios e as transmissões esparsas fazem com que a Rádio Sociedade 

Rio-Grandense termine esquecida pelos periódicos da época pouco mais de um ano após a sua 

suntuosa inauguração na residência dos Ganzo-Fernandez, onde hoje é o bairro Menino Deus, 

                                                 
5
 Nos anos 20, antes das emissoras organizadas, destacou-se o trabalho dos radioamadores em Porto Alegre, 

quando o termo Radiotelefonia abrangia todos os tipos de comunicação sem fio, ainda não divididas claramente 

na época. Os radioamadores, que variavam entre cem e trezentos naquele período, viriam a ser os responsáveis 

pela criação das primeiras sociedades transmissoras (FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio no Rio Grande do Sul 

(anos 20, 30 e 40): dos pioneiros às emissoras comerciais. Canoas: Editora da Ulbra, 2002. p.29).  
6
 Na época as rádios brasileiras iniciavam suas atividades como clubes ou sociedades, onde os associados 

pagavam mensalidades para manter a emissora operando, ainda que esporadicamente (FERRARETTO, Luiz 

Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. p. 99.).  
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em Porto Alegre.  

Apesar das falhas na implantação, a Radio Sociedade Rio-Grandense tornou-se 

referência para as emissoras surgidas posteriormente, como explica Ferraretto. 

 

Apesar de sua curta duração, no entanto, a Rádio Sociedade Rio-Grandense foi, sem 

dúvida, a primeira tentativa de repetir em Porto Alegre as experiências levadas a 

cabo na época em outros centros. Mais do que isto, aumentou a curiosidade a 

respeito do novo veículo de comunicação (2002, p.52). 

 

Outra contribuição da Rádio Sociedade Rio-Grandense foi o impulso dado ao 

comércio de aparelhos receptores e o surgimento de oficinas que fabricavam tais aparelhos. 

Além das opções locais, quem quisesse comprar um rádio também poderia adquiri-lo pelo 

correio, solicitando à empresa carioca Mestre e Blatge, que anunciava nos jornais da capital. A 

região Sul do estado também pôde contar com a comercialização da nova tecnologia. O 

surgimento da Sociedade Rádio Pelotense, em 1925, originou a venda de receptores em 

Pelotas e pouco tempo depois em Rio Grande. 

Seguindo o modelo da época, a primeira emissora do interior do Rio Grande do Sul 

também nasce de uma parceria entre entusiastas da radiodifusão. Os chamados sem-filistas 

tomavam para si as mesmas referências culturais dos demais intelectuais da cidade, que fora a 

capital cultural e econômica do estado na segunda metade do século XIX. Na década de 1920, 

Pelotas ainda colhia os frutos da riqueza gerada pela indústria das charqueadas no século 

anterior. Tal riqueza possibilitava à elite pelotense frequentar espetáculos internacionais 

vindos da Europa para apresentações em Buenos Aires ou Montevidéu e que na ida ou na 

volta se apresentavam nos teatros locais. 

Assim como em Porto Alegre, em Pelotas também era possível captar as transmissões 

de emissoras uruguaias e argentinas. Empolgados com essas captações, um grupo de amigos 

começa a se reunir no Palácio de Cristal, uma loja tradicional da cidade. O poder aquisitivo 

aliado à curiosidade leva à criação de uma emissora de rádio na então segunda maior cidade 

do estado, cujas transmissões iniciam no dia 25 de agosto de 1925. Em 1928, com o nome 

alterado para Sociedade de Rádio Pelotense, a emissora passa a funcionar no Clube 

Comercial, saudada pela imprensa da época.  

Em 1933 surge a segunda emissora de rádio de Pelotas, a Sociedade Difusora Rádio 

Cultura. Cinco anos depois, a Sociedade de Rádio Pelotense deixa de ser uma associação para 

se tornar empresa devido à proibição da posse por particulares imposta pelo regime do Estado 

Novo. 

A partir dos anos 1930, o associativismo no rádio vai sendo substituído aos poucos 
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pela lógica do lucro, indicando o surgimento do rádio comercial. A publicidade torna-se a 

principal fonte de sustento das emissoras do país, levando-as à profissionalização. A Rádio 

Difusora Porto-Alegrense surge como a primeira rádio comercial do Rio Grande do Sul, que 

concorria diretamente com a sucessora da Rádio Sociedade Rio-Grandense, a Rádio 

Sociedade Gaúcha, fundada em 1927. 

A fundação da Rádio Sociedade Gaúcha ocorre após um sem-fim de manifestações dos 

sem-filistas órfãos de uma estação transmissora após o fim da Rádio Sociedade Rio-

Grandense. Dessa vez, os associados procuram manter uma continuidade nas transmissões a 

fim de evitar os mesmos problemas que levaram ao fim da primeira emissora do Rio Grande 

do Sul.  

Com sede no Grande Hotel, a Rádio Sociedade Gaúcha dá início às suas transmissões 

no dia 19 de novembro do mesmo ano. Com discursos do intendente municipal Octavio 

Rocha e do presidente da Rádio, Fernando Martins de Souza, a cerimônia de inauguração 

realizada no Dia da Bandeira dá início às irradiações da emissora com um concerto de música 

erudita e canto lírico.  

Diferente da sua antecessora, a Rádio Sociedade Gaúcha consegue manter uma 

periodicidade em sua programação ao longo do seu primeiro ano de existência, embora 

também enfrentasse algumas dificuldades “que, hoje, seriam consideradas excessivamente 

prosaicas”, no entendimento de Ferraretto (2002, p. 81). A escassez de músicos e cantores 

durante o verão, especialmente no período de carnaval poderia deixar lacunas na 

programação. Além disso, as intempéries podiam deixar a rádio fora do ar, como aconteceu 

entre os dias 4 e 7 de setembro de 1928, quando um forte temporal danificou os mastros de 

sustentação da antena instalada no alto do Grande Hotel. 

No final da década de 20, além de questões técnicas, como o aumento da potência da 

emissora, obras no Grande Hotel obrigam a Rádio Sociedade Gaúcha a procurar outra sede. 

Assim, a rádio agora identificada pelo prefixo PGQ é instalada no bairro Moinhos de Vento. A 

nova torre de 50 metros de altura, inaugurada em julho de 1932, tem forma semelhante à da 

Torre Eiffel, de Paris, tornando a nova sede da emissora um cartão-postal de Porto Alegre na 

época.  

Curiosamente, as normas estabelecidas pela Rádio Sociedade Gaúcha levam à criação 

de sua concorrente direta. Descontente com as regras estabelecidas para a veiculação de 

comerciais na Rádio Sociedade Gaúcha, que só levava os “reclames” ao ar após uma 

apreciação de 24 horas, o comerciante Arthur Pizzoli resolve criar a sua própria emissora de 

rádio.  
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A Rádio Difusora Porto-Alegrense é inaugurada em 27 de outubro de 1934, sendo 

beneficiada pelo Decreto número 21.111 do governo federal, que regulamenta a publicidade 

nas emissoras de rádio. Assim, os reclames podem ocupar 10% das transmissões, o que 

ajudou a garantir lucros para a emissora recém-inaugurada. A nova rádio de Porto Alegre tem 

programação popular e investe em promoções comerciais com o intuito de atrair um público 

mais amplo do que o da sua concorrente direta, a Gaúcha.  

Em 1935, entra no ar a Rádio Sociedade Farroupilha, que pertencia inicialmente à 

família do governador eleito do estado, José Antônio Flores da Cunha. Os cantores Carmen 

Miranda e Mario Reis vão a Porto Alegre participar da inauguração da Farroupilha, realizada 

na noite de 24 de julho de 1935. A emissora já nasce sobressalente em relação às outras duas 

rádios porto-alegrenses, tendo à época o transmissor mais potente do país e uma programação 

artística que reunia músicos e artistas de radioteatro conhecidos pelo público.  

Porém, após a renúncia de Flores da Cunha, exilado no Uruguai em 1937, pouco antes 

do Estado Novo ser decretado, a emissora começa a enfrentar dificuldades financeiras. Em 

1943, a Farroupilha é vendida para os Diários e Emissoras Associados, pertencentes a Assis 

Chateubriand. 

Ainda na década de 30, as emissoras pioneiras do Rio Grande do Sul sofrem a 

influência das rádios do centro do país, acirrando cada vez mais a disputa por ouvintes e 

anunciantes. A Difusora e a Farroupilha já possuem cada uma, o seu próprio cast, formado por 

músicos fixos, além de artistas contratados por se destacarem na noite porto-alegrense. 

Locutores e cantores consagrados nas emissoras do Rio de Janeiro e São Paulo também se 

tornam presença constante nas rádios da capital gaúcha. 

Durante esse período, em 1937, a Rádio Sociedade Gaúcha deixa de lado o perfil de 

associação, tornando-se uma emissora comercial. Breno Caldas, filho do fundador do jornal 

Correio do Povo e então diretor do mesmo periódico, torna-se um dos proprietários da 

Gaúcha. Breno Caldas foi responsável por mudanças como a transferência para Porto Alegre, 

em 1939, de Oduvaldo Cozzi, narrador esportivo e diretor artístico da Rádio Nacional do Rio 

de Janeiro. Apesar das colaborações significativas para a emissora, Breno Caldas deixa a 

Rádio Sociedade Gaúcha, voltando a dedicar-se integralmente ao jornalismo impresso. Porém, 

cerca de vinte anos mais tarde, o rádio voltaria a fazer parte da vida do herdeiro da Empresa 

Jornalística Caldas Júnior com a criação do “Correio do Povo no ar” 
7
 a Rádio Guaíba. 

 

                                                 
7
 O termo era utilizado pelo próprio Breno Caldas para descrever a Rádio Guaíba.  
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3. Percurso metodológico 

  

Procurou-se apresentar neste capítulo a trajetória percorrida durante a pesquisa. O 

capítulo se inicia apresentando um panorama da empregabilidade da historia oral, dando 

ênfase aos modos de utilização dos depoimentos orais nos estudos a respeito da comunicação 

e da mídia radiofônica. A seguir, estão descritas as etapas avançadas durante o estudo, da 

escolha do tema às entrevistas.  

 

3.1 A história oral  

 

A metodologia da história oral oferece uma multiplicidade de abordagens, sendo um 

método de pesquisa extremamente amplo, o que possibilita a sua utilização em diversas áreas 

do conhecimento. Thompson revela a abrangência da história oral.  

 

Não é possível fixar uma fronteira nítida em torno do trabalho de um movimento 

que reúne tantas espécies diferentes de especialistas. O método da história oral é 

utilizado também por muitos estudiosos, particularmente sociólogos e antropólogos 

que não se consideram historiadores orais. O mesmo se dá com jornalistas. Contudo, 

todos eles podem estar escrevendo história; e, sem dúvida, estão provendo à história 

(1992, p. 104).   

 

 

De modo geral, atribui-se aos relatos orais a capacidade de reconstituir fatos que não 

têm registro material, como textos e fotografias. Nos primórdios da humanidade, quando não 

havia nenhuma tecnologia capaz de registrar e manter as informações de um povo para o 

futuro, como as que conhecemos hoje, os depoimentos orais cumpriam papel fundamental na 

(re) construção da história, estando na origem da historiografia clássica, como explica 

Ferreira. 

 

Para Heródoto e Tucídides, a história era um repositório de exemplos que deveriam 

ser preservados, e o trabalho do historiador era expor os fatos recentes atestados por 

testemunhos diretos. Não havia, portanto nenhuma interdição ao estudo dos fatos 

recentes, e as testemunhas oculares eram fontes privilegiadas para a pesquisa (2000, 

p.111). 

 

No entanto, a metodologia da história oral não tem sua aplicação restrita aos casos de 

ausência de provas materiais dos acontecimentos. Ela pode assumir caráter próprio na 

complementação de documentos já existentes, conforme afirma Meihy. 

 



24 

 

 

Ainda que muitas vezes a produção de depoimentos seja usada como alternativa para 

preencher vazios documentais ou lacunas de informações e complementar, ou 

mesmo articular, o diálogo com outras fontes conhecidas, é importante ressaltar que 

se pode assumi-la isoladamente e partir da análise das narrativas para a observação 

de aspectos não revelados pela objetividade dos documentos escritos (2005, p. 28). 

 

 Um exemplo desse uso da história oral seria quando há a necessidade de contar 

determinados fatos por outro ângulo e por outros participantes daquela ação, de modo 

diferente do que é difundido pela história oficial. Nesse caso, mais uma vez a historia oral se 

mostra uma ferramenta utilizada em favor de grupos discriminados da sociedade e até mesmo 

de partes da história que não são amplamente divulgadas por diferentes razões, como ratifica 

Meihy. 

 

Muitos creditam à história oral o papel de produtora de documentos em casos em 

que a censura, políticas governamentais ou o desligamento cultural não promoveram 

registros. Em certos casos é importante a promoção de documentos: em situações de 

tortura durante regimes ditatoriais; quando se destroem registros de alguns processos 

históricos – como na queima de documentos sobre a escravidão promovida pelo 

governo, interessado em “apagar” a presença do regime escravocrata no Brasil; ou 

quando simplesmente não se leva em consideração experiências grupais populares 

(2005, p. 28,29). 

 

Desse modo, a história oral apresenta grande afinidade com as trajetórias de grupos 

excluídos. Além de resgatar fatos até então esquecidos ou omitidos, a história oral também é 

uma fonte de reafirmação da identidade das minorias. Tal abordagem foi utilizada em larga 

escala nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, numa época de plena expansão da história oral. 

Porém, na França da segunda metade do século XIX, a história oral era rechaçada. Os 

relatos históricos eram feitos até então por autodidatas, devido ao ensino especializado da 

história ser inexistente. Isso explica a heterogeneidade nas pesquisas históricas da época. A 

necessidade de se estabelecer um padrão leva à criação dos cursos de história nas 

universidades. 

A partir do momento em que a história se estabelece como disciplina universitária, 

ocorre o que Ferreira (2002, p. 315) define como “uma tomada de distância em relação aos 

problemas do presente”. A distância no tempo garantiria a objetividade dos estudos, assim, ao 

conceito de história vinculou-se o estudo do passado. 

  A visão retrospectiva e a concepção de objetividade estavam associadas na criação de 

um novo modelo de pesquisa histórica onde “só os indivíduos possuidores de uma formação 

especializada poderiam executar corretamente essa tarefa”, como explica Ferreira (2000, 

p.111). Além disso, a necessidade de documentação e a rejeição aos estudos sobre o mundo 
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então contemporâneo também foram empregadas como forma de combater o amadorismo. 

Por não se tratar de documentação escrita e estar relacionada a grupos da sociedade 

marginalizados na época, como operários, mulheres e analfabetos, “vinculava-se a tradição 

oral ao anedótico ou ao passado recente, às sociedades sem escrita, às classes populares”, 

como afirma Ferreira (1994, p.1). 

No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas foi pioneira no emprego da história oral nos 

anos 50. A instituição mantém um programa de estudos em história oral até os dias de hoje. 

Como em outros países, as primeiras pesquisas abrangiam grupos minoritários, como 

descendentes de quilombolas. No Rio Grande do Sul, a Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (Unisinos) mantém o Núcleo de História Oral junto ao programa de pós-graduação em 

história (ENDLER, 2004). 

Apesar de a história oral ter sido desvalorizada pelos próprios historiadores até a 

primeira metade do século XX, o interesse por esses relatos não desapareceu completamente. 

O desenvolvimento tecnológico possibilitava o registro de depoimentos, beneficiando 

estudiosos de várias áreas, inclusive da comunicação. 

 

3.1 A História Oral aplicada aos estudos de Comunicação e Mídia Radiofônica 

 

A possibilidade de registar os depoimentos impulsionou a história oral. Foi na década 

de 1940 que o jornalista Allan Nevins deu início à coleta de relatos utilizando um gravador. 

Na época, Nevins desenvolvia um programa de entrevistas que visava recuperar informações 

relativas à atuação dos grupos dominantes na sociedade norte-americana (FERREIRA, 1994). 

Tal programa veio a constituir mais tarde o Columbia Oral History Office, órgão modelo para 

a criação de outros centros de estudos da História Oral na década de 50.  

Nos estudos sobre a mídia radiofônica, percebe-se a frequente utilização da 

metodologia da história oral. Tais relatos constituem-se de uma fonte muito rica devido à 

necessidade da presença do entrevistado. Thompson ratifica a ideia. 

 

A gravação é um registro muito mais fidedigno e preciso de um encontro do que um 

registro simplesmente escrito. Todas as palavras empregadas estão ali exatamente 

como foram faladas; e a elas se somam pistas sociais, as nuances da incerteza, do 

humor ou do fingimento, bem como a textura do dialeto. Ela transmite todas as 

qualidades distintivas da comunicação oral, em vez da escrita – sua empatia ou 

combatividade humana, sua natureza essencialmente tentativa, inacabada. [...] À 

diferença do texto escrito, o testemunho falado jamais se repetirá exatamente do 

mesmo modo. Essa autêntica ambivalência o aproxima muito mais da condição 

humana (1992, p. 147).  
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A mídia radiofônica se apresenta como um campo inesgotável para estudos 

acadêmicos. Pesquisas envolvendo a história de uma emissora ou programa têm utilidade 

pública ao fazer o resgate ou a manutenção de registros que foram esquecidos até mesmo 

pelos profissionais que participaram diretamente dos fatos. Além disso, os documentos 

obtidos podem servir de referência para estudos futuros. 

Tomando como exemplo os trabalhos produzidos no Centro Universitário Franciscano 

(Unifra), até o presente existem dois Trabalhos Finais de Graduação (TFGs) que aliam rádio e 

história oral. Ambos reconstituem as trajetórias de emissoras de rádio da região central do Rio 

Grande do Sul. O primeiro é “Rádio Voz Alegre: Uma reconstituição histórica da primeira 

rádio comunitária em São Sepé”, produzido em 2007 pela autora Ana Paula Wegner Pontes 

Kasper e o segundo, mais recente, é “O uso da história oral como método para a reconstrução 

da trajetória da Rádio Municipal São-Pedrense” da autora Andressa da Costa Scherer, escrito 

em 2011. 

Também é possível encontrar dissertações de mestrado e teses de doutorado nas quais 

é utilizada a história oral para documentar as memórias envolvendo emissoras de rádio. Em 

nível de mestrado encontra-se a dissertação de Flavia Lúcia Bazan Bespalhok, “A prática da 

reportagem radiofônica na emissora Continental do Rio de Janeiro”, defendida em 2006 na 

Universidade Estadual Paulista”. Já a tese “Rádio Continental AM: história e narrativas, em 

Porto Alegre, de 1971 a 1981”, defendida por Sergio Francisco Endler em 2004 na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), exemplifica os trabalhos em nível de 

doutorado. 

O presente estudo vai resultar no primeiro Trabalho Final de Graduação do Centro 

Universitário Franciscano a contar a história de um programa de rádio a partir de relatos orais. 

Diante disso, busca-se com este trabalho contribuir com pesquisas futuras na área de rádio e 

história oral devido à importância e abrangência do tema pesquisado. 

 

3.2 A materialização da memória: da escolha do tema às entrevistas 

 

A ideia inicial para o presente estudo era realizar uma pesquisa relacionada à produção 

do programa “La Domenica Italiana”, veiculado pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Porém, o 

término do programa em abril de 2012 impossibilitou que tal ideia fosse levada adiante. Cerca 

de duas semanas após o fim do “La Domenica Italiana”, a autora dirigiu-se à sede da 

Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul (ACIRS), em Porto Alegre, onde obteve 
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informações a respeito dos motivos que levaram ao fim do programa.  Numa conversa com a 

senhora Denise Mirela Riboni, vice-presidente da ACIRS, com o ex-presidente da associação, 

senhor Adriano Bonaspetti e com o jornalista da mesma instituição, José Henrique Rosito 

Ferraro, todos integrantes do programa, foi constatada a inexistência de material escrito a 

respeito do “La Domenica Italiana”. 

A partir daí surgiu a ideia de reconstituir a história do programa através de entrevistas 

com as pessoas que integraram a equipe do “La Domenica Italiana” durante os doze anos em 

que o programa permaneceu no ar. Já nesse primeiro contato, a autora obteve informações a 

respeito de outros membros do “La Domenica”, como o programa também era chamado, 

como endereços e telefones. Também se obteve material impresso, uma cópia do projeto 

“Itália per sempre”, elaborado para a busca de patrocinadores para o programa, cujos gráficos 

constam neste trabalho e uma agenda da ACIRS, utilizada para anotações relativas à pesquisa. 

Antes da realização das entrevistas, a autora procurou ter uma conversa preliminar 

com alguns componentes da equipe do “La Domenica Italiana” a fim de aproximar-se dos 

entrevistados e obter mais informações que rendessem questionamentos a respeito do 

programa. Além dos membros já citados, também foi possível conversar com o senhor 

Carmine Motta, principal apresentador do programa. A autora também procurou fazer uma 

revisão bibliográfica sobre história oral e ouvir algumas edições do programa. 

Foram entrevistadas sete pessoas que fizeram parte da equipe fixa do “La Domenica 

Italiana” durante os doze anos em que o programa esteve no ar. As entrevistas foram 

realizadas após a definição de um questionário que abrangesse informações tais como: 

período de permanência do entrevistado no programa, detalhes do trabalho desenvolvido por 

ele, se apresentava um quadro ou era responsável pela produção, por exemplo, e relação dessa 

pessoa com a cultura italiana. Dos sete entrevistados, quatro são nascidos na Itália, dois são 

descendentes de italianos e apenas um não tem ascendência italiana. 

Das sete entrevistas, seis foram registradas com o uso de um gravador digital e agenda 

para anotações adicionais. Uma delas, com o Padre Giovanni Corso, foi realizada por e-mail 

devido ao entrevistado estar na Itália. Não se procurou entrevistar convidados do programa, a 

preferência foi sobre os integrantes fixos pelo fato de conhecerem a rotina do programa e 

terem conhecimento dos detalhes da produção que enriqueceriam as entrevistas.  

O “La Domenica Italiana” não possuía vínculos com a Rádio Guaíba além do espaço 

na programação da emissora, que era pago pela ACIRS. O programa era uma produção 

independente, de responsabilidade da Associação. A autora procurou a Rádio Guaíba e teve 

contato com o jornalista Marcello Campos, responsável pelo arquivo sonoro, que colaborou 
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com algumas informações e áudios disponíveis. Porém, pelo caráter independente do “La 

Domenica Italiana”, a maioria das informações foi obtida com os seus integrantes. Sendo 

assim, não se entrevistou nenhum funcionário da Rádio Guaíba.  

 

4. “Uma voz a serviço do Rio Grande”: a trajetória da Rádio Guaíba  

 

 Referência no radiojornalismo dentro e fora do Rio Grande do Sul, a Ràdio 

Guaíba foi a “primeira rádio do Rio Grande do Sul gestada dentro de uma empresa dedicada 

ao jornalismo”, como situa Ferraretto (2007, p.97). Nascida sob a égide do jornal Correio do 

Povo, a Guaíba obteve imediato reconhecimento e criou uma tradição graças ao esmero com o 

qual foi desenvolvida a sua identidade.  

 

4.1 “Se não deu no Correio do Povo, não é verdade”: a Empresa Jornalística Caldas Júnior 

 

A Empresa Jornalística Caldas Júnior deu os seus primeiros passos em 1º de outubro 

de 1895 quando Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior fundou o jornal Correio do Povo 

junto com Mário Totta e José Paulino Azurenha.  

Os idealizadores do Correio do Povo almejavam estabelecer um novo regime no 

jornalismo da época. O objetivo era criar um jornal que não fosse direcionado a determinados 

grupos políticos, como afirma Caldas (1987, p. 22): “Numa época em que os jornais serviam a 

facções e partidos, o Correio do Povo surgiu se propondo a servir ao leitor”.  

Naquele tempo, a imprensa do Rio Grande do Sul expunha explicitamente suas 

relações e interesses político-partidários. Conforme Galvani (1994, p.46), “nenhum jornal 

deixava de ostentar publicamente a defesa de algum interesse político ou preceito filosófico.”. 

Esse modelo de imprensa se explica porque a sociedade gaúcha sofria os efeitos da recém-

acabada Revolução Federalista de 1893, na qual inclusive, o pai de Caldas Júnior foi 

executado, como relata Caldas (1987, p. 21): “O meu avô paterno, Francisco Antônio Vieira 

Caldas, foi uma das vítimas da Revolução de 1893”.   

O cenário político era propício ao surgimento de um jornal que não fosse 

comprometido com a política, apenas com a causa pública (STRELOW, 2010). A proposta de 

neutralidade do Correio do Povo era, segundo Caldas (1987, p. 21), “uma ideia nova de 

imprensa para a época: uma ideia em que o jornal fosse um veículo imparcial”. O fato de ter o 

pai vitimado pela Revolução poderia fazer com que Caldas Júnior usasse o próprio jornal 

como espaço para manifestações, o que não ocorreu, como relata Caldas (1987, p. 22) “pelo 



29 

 

que havia ocorrido com o pai dele, de fato, seria natural que o jornal tivesse paixão, 

ressentimento e uma atitude incondicional de oposição. Mas ele conseguiu evitar isso”.    

O Correio do Povo não se mostrou inovador apenas na linha editorial. Conforme 

afirma Strelow (2010), o jornal também foi o primeiro do Estado a se estabelecer como 

empresa com finalidade lucrativa e manifesta. Além disso, a Caldas Júnior também se 

destacava pelos constantes investimentos em infraestrutura, recursos humanos e tecnologia, 

como afirma Caldas (1987, p. 93) referindo-se ao seu pai, fundador do Correio do Povo. 

“Tinha feito grandes investimentos no jornal, comprou linotipos, comprou rotativa – foram 

grandes progressos aqui na ocasião. Ele tinha investido muito na ideia de fazer do Correio um 

jornal moderno e eficiente.” 

 

 

Na foto, os fundadores da Empresa Jornalística Caldas Júnior. A partir da esquerda: Mario Totta, Caldas 

Junior e Paulino Azurenha.  

 

Além de lançar novos conceitos, o Correio do Povo também exerceu papel decisivo 

em momentos importantes da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Conforme relata 

Strelow (2010), já no primeiro ano de Breno Caldas no Correio do Povo, o jornal se mostrava 

favorável aos ideais da Revolução de 1930 ajudando inclusive, a financiar despesas de 

integrantes do movimento. Durante a Revolução Constitucionalista em 1932, o Correio o 

Povo apoiou novamente os revolucionários. 

 Pouco tempo depois, em 1935, Breno Caldas assume oficialmente a direção da 
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empresa fundada por seu pai depois de ter trabalhado como redator e repórter. Em abril de 

1936, é lançado o jornal vespertino Folha da Tarde. Inspirado em jornal de formato 

semelhante que circulava em Buenos Aires na época, a Folha da Tarde fez sucesso. No 

período da Segunda Guerra Mundial, as edições do jornal eram aguardadas pelos leitores em 

frente ao prédio da Caldas Júnior em Porto Alegre. Por circular ao meio-dia, a Folha podia 

publicar as notícias mais recentes das batalhas na Europa, um trunfo numa época em que não 

havia televisão e o rádio era incipiente no Rio Grande do Sul (STRELOW, 2010). A Folha da 

Tarde deixou de circular em 1984, deixando a influência do formato tabloide sobre os jornais 

do Estado. 

Fundada em 1957, a Rádio Guaíba foi criada com a intenção de ser o “Correio do 

Povo no ar”, como definiu seu fundador, Breno Caldas A Guaíba se destacou também pela 

qualidade de seus programas, assim criando o termo “estilo Guaíba” para definir o tom sóbrio 

adotado pela emissora. 

Em 1978 entra no ar a TV Guaíba, antecedendo o período de decadência da Caldas 

Júnior na década de 1980. Assim como a Folha da Tarde, o Correio do Povo deixa de circular 

em junho de 1984.  
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O prédio da Caldas Júnior em junho de 1984, quando a circulação do Correio do Povo foi suspensa. 

 

Quase dois anos depois, no dia 4 de maio de 1986, dois dias antes do prédio da Caldas 

Júnior ir a leilão, o empresário de agribusiness Renato Bastos Ribeiro compra a empresa de 

Breno Caldas. Após a compra, Ribeiro anuncia a quitação das dívidas da Caldas Júnior e o 

Correio do Povo volta a circular em edições especiais que antecedem seu retorno definitivo 

em agosto do mesmo ano. A Folha da Tarde não voltou a circular e seu nome passou a 

identificar um caderno de variedades do Correio do Povo que circulava aos sábados. Galvani 

dá os detalhes da negociação que garantiu a sobrevivência dos veículos de comunicação da 

Caldas Júnior. 

 
Renato Bastos Ribeiro comprou quotas que lhe deram 98% da Rádio Guaíba S.A., 

99% da Televisão Guaíba e 68% da Empresa Jornalística Caldas Júnior. Mais tarde 

adquiriu quotas de outros acionistas e, mais adiante ainda, fez um aumento de 

capital que pulverizou os que não tiveram condições de acompanhar (1994, p. 508). 
 

A gestão de Ribeiro provoca mudanças na Caldas Júnior, em especial na Rádio 

Guaíba, onde alguns elementos tradicionais da programação são alterados, além de 

modificações nos recursos humanos da emissora. 

 

 

À esquerda, o empresário Renato Bastos Ribeiro com o então governador do Rio Grande do Sul, Jair 

Soares, um dos primeiros leitores do “renascido” Correio do Povo em 31 de agosto de 1986. 
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4.2 A Rádio Guaíba ontem e hoje 

 

 A Rádio Guaíba AM de Porto Alegre iniciou oficialmente suas atividades em 

abril de 1957. Na época de sua fundação, a rádio pertencia à Empresa Jornalística Caldas 

Júnior, que também comandava na época os jornais Correio do Povo, Folha da Manhã e Folha 

da Tarde. A inauguração oficial da rádio, realizada no Theatro São Pedro, palco da elite porto-

alegrense, na noite de 30 de abril de 1957, ajudou a lançar o conceito da rádio que então 

surgia. A cerimônia, conforme Ferraretto (2007, p.96), “lança as bases de uma programação 

sóbria e, por vezes, sisuda, tradicionais marcas do Correio do Povo, conferindo, ainda que por 

uma relação quase gregária, uma boa dose de credibilidade ao novo empreendimento de 

Breno Caldas”.  

O padrão estabelecido por Breno Caldas também abrangia qualidade de som além de 

equipe técnica e locutores selecionados. A busca pela qualidade e sobriedade numa época em 

que o padrão das emissoras de rádio já chamava a atenção por ser extremamente comercial e 

até mesmo explorar crenças populares para obtenção de audiência (CALDAS, 1987) fez com 

que a Guaíba se destacasse pelo estilo próprio, o “estilo Guaíba”.  

No ano seguinte à sua fundação, a Guaíba foi a primeira rádio do Rio Grande do Sul a 

transmitir do exterior uma Copa do Mundo, então o Mundial da Suécia. Nessa época a Guaíba 

também se mostra pioneira pelos avanços técnicos nas transmissões, tendo como responsável 

o engenheiro Homero Carlos Simon
8
. Para a Copa de 1958, o jornalista Flávio Alcaraz 

Gomes, primo de Breno Caldas, obteve autorização para transmitir os jogos diretamente da 

Suécia utilizando a estrutura da Postes Télégraphes et Téléphones, com sede na Suíça. 

 

Deixando um verão gaúcho de quarenta graus, desço numa Suíça de dez abaixo de 

zero naquele verão de 1958. [...] Sou recebido por monsieur Felix Dupuis, diretor 

dos PPT, maior complexo de comunicações da Europa. Ele [...] assegurou-nos um 

transmissor especial, que furaria o monopólio das multinacionais Radional e 

Radiobrás, que dominavam as telecomunicações do Brasil. Dois dias mais tarde, e 

                                                 
8
 Homero Carlos Simon fora contratado quatro anos antes da inauguração da Guaíba, em 1953, para planejar 

a instalação dos transmissores da rádio, localizados na Ilha da Pintada. Os equipamentos e componentes 

eletrônicos, fabricados no Brasil em sua maioria, são remontados sob a supervisão de Simon, contratado 

como diretor técnico da Radio Guaíba. Os testes dos equipamentos de som da Guaíba começam a ser 

realizados em dezembro de 1956. O resultado desse trabalho é uma qualidade de som que diferencia a 

Guaíba das demais emissoras desde as primeiras transmissões. (FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio e 

Capitalismo no Rio Grande do Sul: as emissoras comerciais e suas estratégias de programação na segunda 

metade do século XX. Canoas: Editora da Ulbra, 2007. P. 97)  
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com os olhos úmidos de emoção, inaugurei o circuito direto Berna-Porto Alegre. 

Aqui, graças à competência do engenheiro Homero Simon, um transmissor por ele 

construído respondeu nosso sinal com igual qualidade de som (GOMES, 2004 p.30). 

 

A Rádio Guaíba cobriu vários acontecimentos históricos marcantes, como a 

inauguração de Brasília em 1960 junto a um seleto grupo de emissoras nacionais. A emissora 

também se destacou em coberturas de eleições, como no pleito estadual de 1958, quando o 

jornalista Amir Domingues organiza um sistema paralelo de apuração de votos que antecipou 

a vitória de Leonel Brizola 36 horas antes do resultado oficial. A transmissão de todas as 

Copas do Mundo e as diversas coberturas internacionais realizadas por Flávio Alcaraz Gomes, 

como a da Guerra dos Seis Dias no Oriente Médio e os conflitos de maio de 1968 em Paris, 

também são trunfos da Guaíba.  

 

À direita, Flávio Alcaraz Gomes entrevista o primo Breno Caldas ao microfone da Rádio Guaíba. 

 

Em 1961, Leonel Brizola ocupou a Rádio Guaíba contra a vontade de Breno Caldas, 

dando origem à Rede da Legalidade, movimento que operou durante doze dias e agregou 

outras emissoras. Apesar de ter sido a principal emissora na Rede da Legalidade, a Rádio 

Guaíba mostrou-se favorável ao golpe militar de 1964, porém, ainda assim, os veículos da 

Caldas Júnior foram censurados. 

Na década de 70 aparecem os primeiros sinais da crise financeira que levaria à venda 

da Caldas Júnior. Breno Caldas se recusa a fechar negócios ambiciosos que impediriam “o 

crescimento de concorrentes já existentes” e “imposto poderosas barreiras à entrada de novas 

empresas no mercado de comunicação de massa no Rio Grande do Sul”, como explica 

Ferraretto (2007, p. 196).  
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No primeiro, em 1971, Breno Caldas não aceita comprar o jornal Zero Hora de 

Maurício Sirotsky Sobrinho, deixando de adquirir um moderno parque gráfico e o quase 

monopólio na mídia impressa do estado. Já em 1973, a Caldas Junior não aceita comprar os 

veículos dos Diários e Emissoras Associados, que incluíam uma rádio com canal livre 

internacional, uma televisão e, pelo menos, mais um jornal (FERRARETTO, 2007). 

Breno Caldas mantém uma estrutura de poder centralizada em sua empresa, que 

começa a dar sinais de fadiga. Ele próprio já está no comando há mais de 40 anos enquanto a 

Rede Brasil Sul (RBS) evolui nesse sentido, adaptando-se a um novo modelo de 

administração, o que faz a principal concorrente da Caldas Júnior crescer de modo 

significativo na época. Uma auditoria interna realizada em 1975 confirma os problemas 

financeiros da empresa de Breno Caldas. Os problemas financeiros aliados à estagnação da 

emissora determinam uma crise sem volta. 

Em meio à crise, em fevereiro de 1980, entra no ar a Guaíba FM, na frequência 101.3, 

na qual opera até hoje, transmitindo a mesma programação da AM. Seis anos depois, a 

Empresa Jornalística Caldas Júnior passa a pertencer ao empresário Renato Bastos Ribeiro. 

Na Rádio Guaíba esse período é marcado por uma reestruturação que inclui medidas para 

agilizar a programação jornalística da emissora, além do retorno de Flávio Alcaraz Gomes à 

rádio em 1988.  

Nos anos 90 a programação jornalística e esportiva permanece sem alterações 

significativas mesmo com a criação da Rede Guaíba Sat em 1996. A programação da emissora 

é disponibilizada via internet a partir de 1997.  Em 1999 é inaugurado o Estúdio Cristal, na 

esquina da Rua dos Andradas com a Caldas Júnior, possibilitando aos ouvintes verem de perto 

a apresentação dos programas. No início dos anos 2000 o jornalismo ganha preferência na 

programação da Guaíba e a música é deixada de lado para dar espaço à maior produção de 

notícias, incrementada com a criação de novos programas. 

Em 2007, a Rede Record, pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus, fundada 

pelo bispo Edir Macedo, compra todos os veículos de comunicação do grupo constituído do 

jornal Correio do Povo, da TV Guaíba, e também Rádio Guaíba, passando a administrá-los, 

conforme explica Mércio (2008). 

 

Em 21 de fevereiro de 2007 uma notícia surpreende os gaúchos. O empresário 

Renato Ribeiro vende a Rádio Guaíba AM, a Rádio Guaíba FM e a TV Guaíba para 

a Rede Record, controlada pela Igreja Universal. Poucos dias depois, em 12 de 

março, era confirmada também a venda do Correio do Povo. Mudavam de mãos um 

jornal centenário, uma rádio que em sua fundação anunciou ser “a voz do Rio 

Grande” e uma emissora de televisão com ênfase na programação local (p. 241). 
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 Os investimentos feitos em comunicação pela Igreja Universal do Reino de Deus são 

observados desde a sua fundação. Ao descrever o crescimento das igrejas cristãs na mídia no 

final do século XX, Ferraretto dimensiona o poder midiático alcançado pela Igreja Universal. 

 

Um exemplo do crescimento desta presença messiânica na radiodifusão sonora é a 

Igreja Universal do Reino de Deus, que o bispo Edir Macedo funda em 1977. No 

mesmo ano, com o dinheiro doado por uma devota, são alugados dez minutos 

diários na Rádio Metropolitana, do Rio de Janeiro. No final da década de 70, a 

pregação eletrônica já se estende por duas horas. Na mesma época, outro programa 

similar começa a ser transmitido na Rádio Cacique, de Santo André (SP). Em 1982, 

a igreja passa a alugar espaço em rádios baianas, acabando por arrendar uma 

emissora em Salvador. Dois anos depois, a Universal compra a sua primeira rádio, a 

Copacabana, no Rio. Desde então, os investimentos em comunicação não param. Na 

metade da década de 90, os cultos, os exorcismos e as pretensas curas do bispo 

Macedo e de seus seguidores podiam ser ouvidos em três dezenas de emissoras de 

rádio de propriedade da Universal, além da Rede Record de Televisão, adquirida no 

ano de 1990. A igreja possuía ainda quatro rádios em Portugal e uma em 

Moçambique. [...] Com fiéis e recursos crescentes, montou, em 1998, uma segunda 

cadeia de TV, a Rede Família, que se diferencia da Record pelo caráter quase 

totalmente religioso de sua programação (2001, p.183).  

 

A Guaíba FM teve programação própria até o dia 16 de agosto de 2010, quando passou 

a transmitir a programação da Guaíba AM. A emissora deu a essa fusão o nome de “dia da 

virada”. Além da transmissão em AM e FM, a Rádio Guaíba tem a programação 

disponibilizada via internet e também pela rede Guaíba Sat que abrange emissoras no Rio 

Grande do Sul e em outros estados como Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Minas 

Gerais e Mato Grosso.  

Após a compra da Rádio Guaíba pelo Grupo Record em 2007, o programa “La 

Domenica Italiana”, objeto deste estudo, tornou-se o único programa cujo espaço na emissora 

era comprado. Enquanto a maioria da programação veiculada pela Guaíba era produzida pela 

própria emissora, o “La Domenica” era um programa cuja produção e patrocínio eram 

responsabilidades da Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul (ACIRS).  O espaço 

deixado na programação da Rádio Guaíba após o término do “La Domenica Italiana” é 

ocupado hoje pelo programa “Classe Especial”, apresentado pelo jornalista Rogério 

Mendelski, conforme apresentado a seguir. 

Atualmente, a grade de programação da Guaíba está organizada da seguinte forma: 

 

Domingo 

Programa  Horário Apresentador 

Passarela do Samba 00:00 Alex Sandro Gonçalves 

Conexão Guaíba 03:00 Musical 
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Jornal da Brigada 06:40  

Exército Revista 06:50  

Especial Guaiba 07:00  

Classe Especial* 08:00 Rogério Mendelski 

Concentração 09:30 Rodrigo Oliveira 

Reunião de Pauta 12:00 Flávio Dal Pizol 

Preleção 13:00  

Preliminar 14:00 Luis Carlos Reche 

Jornada Esportiva 15:30 Equipe Esportiva 

Vestiário 18:00 Luis Carlos Reche 

Grande Placar Guaíba 19:00 Rogério Böhlke 

Toque de Letra 20:00 Flávio Dal Pizol 

Último Toque 21:30 Rogério Böhlke 

A Memória do Esporte 22:00 
Flávio Fiorim e Gilberto 
Junior 

Jornal de Domingo 23:00  

* Horário antes ocupado pelo programa “La Domenica Italiana”. 

 

Segunda a sexta-feira 

Programa  Horário Apresentador 

Conexão Guaíba 01:00 Musical 

Fronteira Aberta 04:00 Maria Luiza Benitez 

Nos Quadrantes do Sul 05:00 Maria Luiza Benitez 

Bom Dia 06:00 Rogério Mendelski 

Correspondente Banco 
Renner 

09:00  

Guaíba Cidades 09:05 Felipe Viera e Ieda Risco 

Ganhando o Jogo 11:00 Luis Carlos Reche 

Correspondente Banco 
Renner 

13:00 Milton Ferreti Jung 

Esfera Pública 13:05 
Taline Opptiz e Juremir 
Machado 

Guaíba Revista 14:00 
Maria do Carmo e Marcela 
Panke 

Balanço da Tarde 16:00 Samuel Vettori 

Repórter Esportivo 17:00 Luis Carlos Reche 

Em Cima da Notícia 18:30 Gilberto Junior 

Correspondente Banco 
Renner 

18:55  

Voz do Brasil 19:00  

Correspondente Banco 
Renner 

20:00 Lila Vieira 

Plantão Esportivo 20:05 Ernani Campelo 

Futebol do Interior 21:45 Flávio Fiorin 

Mais Preza 22:00 João Batista Filho 

Educação na Guaíba 23:00 Ênio Kaufmann 

Conexão Guaíba 23:30  
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Sábado 

Programa  Horário Apresentador 

Conexão Guaíba 01:00 Musical 

Fronteira Aberta 05:00 Maria Luiza Benitez 

Nos Quadrantes do Sul 06:00 Maria Luiza Benitez 

Mundo na Guaíba 08:00 Jurandir Soares 

Conversa de Carro 09:00 Renato Rossi 

Correio Rural 10:00 Roberto Tavares 

Jornal de Sábado 11:00  

Guaíba Esporte 12:00 Orestes de Andrade 

Guaíba Olímpica 13:00 Mariana Oselame 

Reunião de Pauta 14:00 Ernani Campelo 

Jornalismo 16:00  

Último Toque 19:00 Flávio Fiorin 

Sábado Total 22:00  

 

4.3 Histórico da Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul 

 

A Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul/ Associação Beneficente e de 

Assistência Educacional do Rio Grande do Sul – ACIRS foi fundada em 1991. A entidade é 

uma sociedade civil privada sem fins lucrativos cujo objetivo é divulgar a língua e a cultura 

italiana. A ACIRS também busca ajudar na compreensão da identidade histórica e social dos 

descendentes de italianos através de cursos e atividades culturais. 

Além de oferecer cursos regulares de língua italiana nas modalidades intensivo, 

extensivo e semi-intensivo, que são a principal atividade da instituição, a ACIRS organiza 

eventos tais como palestras, sessões de cinema, exposições e apresentações musicais.  

A ACIRS também oferece cursos de conversação em língua italiana, além de 

atividades de formação e aperfeiçoamento para professores do idioma, sejam eles ligados ou 

não à entidade. 

Dados de 2011 registravam cerca de 14.500 alunos, distribuídos em 916 turmas em 58 

municípios do Rio Grande do Sul onde são oferecidos os cursos de língua e cultura italiana da 

ACIRS. 

Além disso, a ACIRS é a única instituição no estado que realiza as provas de 

Certificação de Proficiência em Língua Italiana, a CILS, em convênio com a “Università per 

Stranieri di Siena”. 
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5. O programa “La Domenica Italiana” 

 

 O programa de rádio “La Domenica Italiana” (“O domingo italiano”, traduzido 

para o português) foi um programa produzido pela ACIRS – Associação Cultural Italiana do 

Rio Grande do Sul e transmitido ao vivo aos domingos das 8h às 9h pela Rádio Guaíba de 

Porto Alegre de março de 2000 a abril de 2012. Após a veiculação pela rádio e pela internet, 

“La Domenica Italiana” podia ser ouvido no site da ACIRS, onde também era possível fazer 

download dos arquivos em áudio de programas anteriores. Mesmo após o seu fim, ainda é 

possível ouvir as cinco últimas edições do “La Domenica Italiana” na página da ACIRS na 

internet
9
. 

A transmissão nessas diversas plataformas colaborava de maneira significativa na 

abrangência e audiência do programa. “La Domenica Italiana” tinha ouvintes em várias 

cidades do Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil e até mesmo na Itália. 

No programa eram apresentados elementos tais como: árias de óperas, música popular 

italiana, culinária, entrevistas, agenda cultural, notícias da Itália e do Brasil que fossem 

relacionadas à cultura italiana e informações a respeito dos cursos de língua italiana da 

ACIRS e também de outras instituições. Quase todos esses eram quadros fixos. 

A multiplicidade de assuntos apresentados faz com que “La Domenica Italiana” se 

enquadre no gênero radiofônico de variedades. Tais programas são definidos por Barbosa 

Filho (2003, p. 144) como “informativos que mesclam jornalismo e prestação de serviço com 

uma pitada de entretenimento e cultura”.  

A apresentação do programa era bilíngue, ou seja, os locutores alternavam as falas em 

português e em italiano standard, que é o padrão do idioma adotado como “língua oficial” na 

Itália e ensinado nos cursos da ACIRS.  

O “La Domenica Italiana” era um programa de perfil urbano e não visava abranger 

uma faixa etária específica, além disso, o fato de não ser apresentado em dialetos, não o 

tornava restrito a uma determinada comunidade.  

Apesar de produzido apenas por uma associação, a ACIRS, “La Domenica Italiana” 

veiculava notícias e reforçava laços entre membros de outras associações e sociedades 

italianas, tanto da capital, como do interior do Rio Grande do Sul. 

No caso do “La Domenica Italiana”, o programa apresentava um significativo índice 

                                                 
9
 As cinco últimas edições do “La Domenica Italiana” podem ser ouvidas no endereço 

http://www.acirs.org.br/cultural_programa.php. 
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de audiência, não só em Porto Alegre, mas também no interior do estado. Dados de pesquisa 

do IBOPE realizada entre os meses de dezembro de 2010 e fevereiro de 2011 apontaram que, 

na Grande Porto Alegre, o programa ocupava segundo lugar na audiência das rádios AM no 

horário em que era veiculado, domingo, das oito às nove horas da manhã, com uma média de 

37 mil ouvintes por minuto, ficando atrás apenas da Rádio Gaúcha. Verificou-se também que 

a audiência do programa se concentrava entre as classes AB e C, que detinham, 

respectivamente, 42% e 44% dos ouvintes, como pode ser observado no seguinte gráfico. 

  

OPORTUNIDADES COMERCIAIS

Domingo/8h – 9h

LA DOMENICA

Perfil do Ouvinte
37.000 Ouvintes por minuto

A comunidade italiana está representada nas ondas da Rádio

Guaíba. Aos domingos pela manhã, La Domenica, o programa da cultura

italiana, traz informações de interesse de toda a comunidade italiana residente

no estado.

F
o

n
te

: 
IB

O
P

E
 M

id
ia

, 
T

a
rg

e
t

G
ro

u
p

Ín
d

e
x
, 

fe
v
0

9
 a

 j
a

n
1

0
, 
n

ú
m

e
ro

 d
e

 o
u

v
in

te
s

d
iá

ri
o

s.
 

F
o

n
te

: 
E

a
sy

M
e

d
ia

 3
, 

D
e

ze
m

b
ro

 2
0

1
0

, 
G

d
e

P
O

A
,

p
e

rf
il

 d
o

s 
o

u
v
in

te
s.

F
o

n
te

: 
T

G
I,

 D
e

ze
m

b
ro

 2
0

1
0

, 
G

d
e

P
O

A
, 

O
u

v
in

te
s 

p
o

r 
m

in
u

to
 

Gráfico extraído do projeto “Itália per Sempre”, produzido pela ACIRS. 

 

Dessa forma, o programa teve uma representatividade significativa para a comunidade 

ligada à cultura italiana no Rio Grande do Sul.  

 O embrião do “La Domenica Italiana” foi o programa “L’Eco d’Italia veiculado 
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na Rádio Princesa, à época pertencente ao Jornal do Comércio de Porto Alegre
10

. O L’Eco 

d’Italia começou a ir ao ar em 1989 por iniciativa de Carmine Motta e não tinha relação com a 

ACIRS, sendo patrocinado por empresas cujos donos eram ligados à cultura italiana. 

O programa chegou ao fim após a morte de um de seus apresentadores, Dioni York 

Bado, em 1998. Os ouvintes sentiram falta de ter a cultura italiana divulgada no rádio e logo 

os pedidos de um novo programa chegaram a várias entidades ligadas à Itália no Rio Grande 

do Sul. Assim, a diretoria da ACIRS, decidiu criar o “La Domenica Italiana” em março de 

2000. Durante doze anos, o programa levou ao ar música lírica e popular italiana, entrevistas, 

culinária, prestação de serviço, notícias da comunidade italiana no Rio Grande do Sul e 

também de fatos ocorridos na Itália. A última edição do programa foi ao ar no dia 29 de abril 

de 2012. 

A seguir, estão apresentados os depoimentos dos entrevistados descrevendo as suas 

respectivas atividades dentro do “La Domenica Italiana”. 

O primeiro entrevistado foi Carmine Motta, 70 anos, alfaiate. Nascido no sul da Itália, 

na cidade de Morano Calabro, mudou-se para Porto Alegre aos 19 anos. Foi o idealizador e 

fez parte da equipe do programa “L’Eco d’Itália”, que originou “La Domenica Italiana”. Em 

ambos os programas, Motta permaneceu do início ao fim, tendo sido o principal apresentador 

do “La Domenica Italiana” durante os doze anos que o programa esteve no ar. Motta contou a 

sua trajetória em ambos os programas. 

 

O programa italiano era um sonho meu. Ter o programa numa rádio para ter 

uma forma de se comunicar com a comunidade italiana. Só que eu não era da área 

jornalística, “radialística”, eu tenho outra profissão, sou alfaiate, mas sempre tive 

essa paixão “pra essa coisa aí”. Em 1989 eu conheci o professor Dioni York Bado 

que era do Jornal do Comércio, de Porto Alegre, ele tinha uma coluna, a coluna dos 

gringos. Então eu falei com o professor Bado e coloquei pra ele esse meu sonho. 

“Ah, mas isso aí dá pra fazer. Vou falar com a diretora do Jornal do Comércio”. Que 

era a responsável. Na época o Jornal do Comércio tinha a Rádio Princesa, ficava no 

mesmo prédio na Avenida João Pessoa. Então falamos com a diretora e nessa 

ocasião falei com o diretor do Jornal do Comércio, que era meu cliente, meu amigo. 

E em 1989, no mês de julho nós saímos numa “Serata Calabresa” e no outro dia nós 

iniciamos. Aí o Bado disse: “tem que arrumar patrocinador”.  Então falei com alguns 

amigos, do (restaurante) Copacabana, e outros, aí nós arranjamos patrocinador. E 

iniciamos o programa em 1989 e fomos indo.   

 

Dois anos após a morte de Dioni York Bado, “La Domenica Italiana” entrou no ar e 

Motta se tornou o apresentador do programa. 

                                                 
10

 A Rádio Princesa foi comprada pela Rede Pampa de comunicação e foi extinta após alguns anos no ar, sendo 

hoje apenas uma web rádio. Suas antigas frequências, 780 AM e 101.9 FM são ocupadas atualmente pela Rádio 

Grenal, também pertencente à Rede Pampa. http://papodegringo.blogspot.com.br/2012/03/radio-grenal-do-

grupo-pampa-de.html acesso em 15/11/2012.  

http://papodegringo.blogspot.com.br/2012/03/radio-grenal-do-grupo-pampa-de.html
http://papodegringo.blogspot.com.br/2012/03/radio-grenal-do-grupo-pampa-de.html
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Aí o pessoal começou a ligar pra ACIRS e me chamou o Bonaspetti, me chamou e 

eu disse “eu vou colaborar”, igual fazia com o professor Bado. Mas tem que arranjar 

apresentador, aí começamos a falar com um e com outro e a ACIRS assumiu o 

encargo do patrocínio. E aí nós convocamos uma pessoa, um senhor que era um 

apresentador e o senhor Bonaspetti convidou esse senhor que era profissional na 

área do rádio. Começamos o programa no ano 2000. Aí começamos os primeiros 

programas gravados e eu colocava as músicas, a mesma coisa que eu fazia no 

programa do Bado, com o Bado. E no terceiro programa, o apresentador não veio 

mais, porque ele não tinha nada a ver com a comunidade italiana, era um peixe fora 

d’água. Então pronunciava nomes errados de italianos. Na terceira semana quando 

fomos gravar, a jornalista, disse “Carmine, tu vai apresentar o programa hoje porque 

o apresentador  telefonou que não vem mais, não vai participar mais do programa”.  

Eu fiquei sabendo na hora. Aí não tive escolha, e disse o seguinte “não sou eu quem 

tem que apresentar o programa, mas de qualquer maneira vou aceitar, vou 

apresentar, qualquer coisa o programa está gravado, não tem problema nenhum”. 

Quando saímos do estúdio estava saindo o senhor Fernando Veronezi e outro 

apresentador da Guaíba e disse: “Mas vocês estão procurando o quê? Vocês têm um 

apresentador”. A partir daí fui apresentador do programa. Quando eu comecei a 

apresentar, nós demos mais ênfase à língua italiana. Porque o apresentador  não 

tinha conhecimento do idioma italiano, o Bado também. Quem dava umas dicas do 

italiano era eu. Mas no início, quando começamos a apresentar o “La Domenica 

Italiana” eram os três italianos, eu, o Adriano Bonaspetti e o Fausto Barzi, que era 

professor, uma pessoa “cultíssima”. No “La Domenica” demos um cunho mais 

italianizado ao programa. 

 

 Motta deu detalhes de como o programa interferia em sua vida pessoal e falou sobre as 

tentativas de manter “La Domenica Italiana no ar”. 

 
Por doze anos, todos os domingos, eu acordava mais cedo do que nos dias que 

venho aqui trabalhar e estava um pouco cansado. Mas eu não queria abandonar o 

barco no meio do caminho Eu deixei para a Associação Cultural e para os outros 

integrantes do programa verem se arranjavam patrocínio, mas eles não arrumaram. 

Eu não me empenhei, não procurei porque se eu procurasse eu ficava na obrigação 

de continuar, então eu deixei pra eles. Eles não conseguiram arrumar, é complicado 

hoje arrumar patrocinadores, por isso terminou. Me dava uma grande alegria, eu 

fazia com amor, com muita dedicação, mas em todos os domingos eu não podia 

fazer o meu programa dominical com a minha família porque tinha o compromisso, 

sábado de tarde tinha que preparar, eu preparava toda a parte musical, poesia, isto, 

aquilo... 

 

 Motta contou ter ele mesmo escolhido os nomes de ambos os programas, nos 

quais permaneceu até o final. O “La Domenica Italiana” foi escolhido a partir da música 

“Uma domenica italiana”, do cantor Toto Cutugno. Durante a entrevista Motta lembrou 

claramente de todos os fatos e datas relacionadas. 

O segundo entrevistado foi Adriano Bonaspetti, de 79 anos, ex-presidente da ACIRS, 

nascido na Itália, na cidade de Savonna, no norte do país, na região da Liguria. Foi morar no 

Peru aos 14 anos, mudando-se para Porto Alegre alguns anos depois. Idealizador do “La 

Domenica Italiana”, do qual foi apresentador. Apresentava notícias, assuntos de interesse das 

associações italianas, roteiros turísticos e fatos da história italiana de uma forma descontraída. 

Bonaspetti exemplificou na entrevista como era esse quadro apresentado por ele. 
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Teve uma época que apresentei diversas questões relativas à história, desde a 

história de Roma até hoje, especialmente a história de Roma. Uma apresentação 

meio de brincadeira relatando os fatos históricos. Por exemplo, a questão do 

nascimento de Rômulo e Remo, preparava isso em casa e depois lia, que um dia uma 

freira de antigamente, uma vestal, Rhéa Silvia estava “tomando um solzinho” na 

beira do Tibre e lá do Olimpo Marte “viu ela” e gostou e desceu. Marte normalmente 

descia pra Terra para “fazer uma guerrinha” ou conquistar uma mulher e “pimba”, 

“engravidou ela” (risos). Dessa maneira que eu falava. Aí “engravidou ela” e assim 

por diante, a outra parte, quando nasceram as crianças, a vestal não poderia ter 

filhos, deveria ser virgem e tal, botou as crianças num barquinho e colocou no rio 

Tibre e aí foram encontrados por uma loba. Diz a história que foram encontrados por 

uma loba que “amamentou eles”. Mas não era uma loba “bicho”, era uma mulher 

que era chamada loba porque “usava” todos os jovens. Eu escrevi antes de ler. Uma 

colona, uma campesina que “andava” com todos os jovens da região então era 

chamada de loba (risos). Apresentava a história assim, o pessoal gostava muito. 

Depois quando terminei todos os episódios relativos a Roma, passei para o 

Renascimento, para outras épocas, sempre nesse tom. 

 

 O entrevistado afirmou não recordar exatamente até quando foi a sua 

participação no programa, dizendo ter permanecido “até três, quatro anos atrás”, já não 

estando mais no programa nas suas últimas edições. 

José Henrique Rosito Ferraro: 34 anos, jornalista da ACIRS, brasileiro descendente de 

calabreses. Começou como produtor em 2008, tornando-se o jornalista responsável pelo “La 

Domenica Italiana”, também apresentava notícias no programa. Seu tio, Francesco Rosito, 

que era calabrês, apresentava o quadro da culinária no “La Domenica Italiana”, quando 

faleceu em 2009. José Henrique colaborou na elaboração do projeto “Itália per sempre”, 

material criado pela ACIRS na tentativa de obter patrocinadores para o programa. 

Marco Traverso, 54 anos, atual gerente geral da ACIRS. Apresentou o quadro da 

culinária desde 2009, após a morte de Francesco Rosito, permanecendo até o final do 

programa. Nasceu na Itália, em Gênova e foi para o Porto Alegre com dois anos de idade. Sua 

participação consistia da apresentação dos ingredientes da receita em italiano e o modo de 

preparo em português. Além das receitas, Marco permanecia no estúdio durante a 

apresentação do programa fazendo comentários diversos. 

Denise Mirela Riboni: 54 anos, atual vice-presidente da ACIRS, é brasileira filha de 

italianos vindos de Novara, no norte do país. Começou a participar da apresentação do 

programa cinco anos antes do final, mas acompanhava a produção do programa desde o 

início. Não possuía um quadro específico, auxiliava o âncora, Carmine Motta na apresentação 

e apresentava em italiano e em português. 

Aury Hilário: 72 anos, médico cirurgião-plástico, é o único dos entrevistados que não 

tem ascendência italiana e não fala o idioma italiano, por isso suas participações no programa 

eram todas em português. Comentarista do Momento Lirico, quadro de abertura do “La 
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Domenica Italiana” onde eram apresentadas as árias de óperas. Também apresentava a 

Agenda Lírica, que era a programação de eventos relacionados à música erudita no Rio 

Grande do Sul.  

Giovanni Corso: 75 anos, padre católico, nascido na Itália, vive no Brasil há cerca de 

50 anos e atualmente trabalha na Pastoral da Mobilidade Humana na cidade de Rio Grande. 

Participava do programa por telefone, apresentando reflexões sobre a vida e mensagens de 

otimismo independentes da religião. Sua entrevista foi feita por e-mail por ele estar na Itália.  

 

Ao fundo os três primeiros apresentadores do “La Domenica Italiana”: a partir da esquerda, Adriano 

Bonaspetti, Carmine Motta, único integrante que permaneceu no programa até o final e Fausto Barzi, já falecido. 

Foto do acervo pessoal de Carmine Motta, Julho de 2000. 
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Nessa foto, três colaboradores mais recentes. À esquerda, Marco Traverso, que apresentava o quadro da culinária 

e Mirela Riboni, também apresentadora. À direita em destaque, Aury Hilario, comentarista do Momento Lírico. 

6. Considerações finais 

 

A partir da pesquisa realizada foi possível criar um documento escrito registrando a 

trajetória do programa “La Domenica Italiana”, que era o objetivo proposto. A trajetória do 

“La Domenica Italiana” pôde ser reconstituída a partir dos depoimentos dos sete 

entrevistados, que acolheram essa ideia. A história oral se mostrou um método eficiente nessa 

reconstituição. 

Todos os entrevistados forneceram informações pertinentes à elaboração da pesquisa, 

verificando-se inclusive poucas discordâncias entre as entrevistas, que não chegaram a alterar 

o resultado final do trabalho. Com as entrevistas foi possível chegar aos dados procurados 

para situar no tempo os fatos relacionados ao programa e sanar diversas dúvidas surgidas 

durante a pesquisa. 

 As entrevistas também levaram à obtenção de materiais como fotografias, que foram 

importantes para ilustrar a pesquisa, identificando os integrantes da equipe do “La Domenica 

Italiana” durante seus doze anos de existência. 

Todo o material bibliográfico consultado auxiliou no embasamento necessário para a 

realização das entrevistas e redação dos demais capítulos, deixando clara a importância da 

consulta bibliográfica. 

A temática escolhida mostrou uma área interessante a ser abordada em futuros trabalhos 

acadêmicos. Espera-se com esse estudo auxiliar na manutenção da memória do rádio em geral 

e que este material sirva de inspiração para novas pesquisas por parte de diferentes autores. 

Após a defesa desse trabalho, além de disponibilizá-lo para consulta no Centro 

Universitário, pretende-se continuar trabalhando no material, aperfeiçoando-o para 

apresentação em eventos acadêmicos e uma futura publicação. 
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