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Resumo: Este artigo se propõe a fazer uma introdução à história das primeiras emissoras 
de rádio edificadas em Goiás, que ocorreu na década de 40, mais precisamente entre os 
anos que compreende o período de 1942 a 1950. Contudo, são levados em conta tanto o 
contexto histórico internacional e nacional, quanto estadual e local da época. É proposto 
também um referencial teórico para se analisar estas estações de rádio e, além disso, uma 
sistematização cronológica das primeiras experiências comunicacionais realizadas em 
Goiás através de meio tecnológicos, que ocorreu na década de 20. E é devido à dinâmica 
do contexto no qual as primeiras emissoras de rádio estavam envolvidas que este texto 
buscará introduzir a sua história buscando compreender como se dava a relação das 
primeiras emissoras com a expansão do capitalismo. 
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Introdução 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de organizar sistematicamente uma história das 

primeiras emissoras de rádio que surgiram no Estado de Goiás, uma vez que inexiste até o 

presente momento bibliografias sobre este meio de comunicação neste Estado. Assim, 

através do desenvolvimento desta pesquisa, além da possibilidade de uma sistematização 

cronológica do surgimento do rádio no Estado analisaremos como se dava a relação das 

primeiras1 emissoras com a sociedade no contexto em que foram fundadas. 

Organizamos este texto, portanto, da seguinte forma: Primeiramente será realizada 

uma discussão teórica do rádio, no intuito de se buscar um referencial teórico no qual nos 

referenciar neste percurso. Em seguida discutir-se-á o contexto em que surgem as 

primeiras emissoras de rádio em Goiás. Posteriormente, analisaremos as questões 

institucionais que envolveram o rádio no Brasil na década de 30 e 40, a partir das quais 

ocorria o controle pelo Estado dos meios de comunicação, entre eles, o rádio, interferindo 

na forma que este se relacionava com a sociedade. Após este tópico, será apresentada uma 

descrição cronológica das primeiras experiências comunicacionais realizadas em Goiás 

                                                 
1 A história das emissoras de rádio que surgiram a partir dos anos 50 está mais acessível e é mais conhecida 
do que a história que compreende o início do rádio em Goiás. É este um dos motivos pelo qual delimitamos o 
espaço temporal desta pesquisa, ou seja, entre os anos que compreende o surgimento da primeira emissora, 
que se deu em julho de 1942 até o surgimento da quarta emissora que aconteceu em 1950. 
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através da utilização de meios tecnológicos, reportando à década de 20. E assim, chegamos 

ao tema propriamente, quando faremos uma análise introdutória à história das primeiras 

emissoras de rádio do Estado de Goiás.  

 

Um referencial teórico para se discutir o rádio em Goiás 

Iniciamos este tópico partindo da seguinte questão: o que é o rádio? Para respondê-

la tomaremos como referência uma discussão sistematizada no livro Indústria Cultural e 

Cultura Mercantil (2007) realizada por Nildo Viana, no texto “Para Além da Crítica dos 

Meios de Comunicação” (pp. 11 – 44). O autor destaca que as teorias existentes sobre os 

“meios de comunicação de massa” são problemáticas, ideológicas, uma vez que colocam 

num mesmo plano, de forma homogênea, todos os meios de comunicação, assim como 

toda sociedade e não conseguem perceber que longe de ser homogênea a sociedade 

moderna é determinada pela luta de classe, ou seja, pela não homogeneização. 

Portanto, para transpor as concepções que se baseiam no termo “meios de 

comunicação de massa” Nildo Viana propõe o termo “meios tecnológicos de 

comunicação” para se referir àqueles meios por onde a comunicação é mediada 

fundamentalmente pela tecnologia, como a TV, o rádio, a Internet, etc. No mesmo livro, 

para justificar o uso deste conceito o autor faz uma discussão sobre a comunicação, que 

segundo ele “a comunicação é uma relação social” (VIANA, 2007a, p. 13) e ocorre 

basicamente de duas formas: a comunicação entre iguais, sendo igualitária, horizontal e a 

comunicação entre desiguais, sendo autoritária, vertical. 

A comunicação horizontal, igualitária, se dá quando indivíduos em condições iguais 

estabelecem uma permuta de mensagens/informação, havendo o emissor e o receptor da 

mensagem, e, reciprocamente, o receptor, posteriormente, assume o lugar do emissor e o 

emissor do receptor. Neste caso há uma correspondência comunicativa entre ambos. É 

mais comum acontecer uma comunicação horizontal quando esta é mediada apenas pela 

fala, embora não seja descartada a sua possibilidade pela mediação de outros meios de 

comunicação, a exemplo do telefone, e mesmo por outros meios tecnológicos (rádio, 

internet etc). No entanto, para isso acontecer é necessário que haja a correspondência e 

interesse do emissor em manter uma comunicação horizontal.  

Já a comunicação vertical, autoritária, ocorre quando os interlocutores estão em 

situação de desigualdade. Ou seja, quando o emissor comunica, passa uma mensagem, uma 
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informação, e o receptor a recebe sem haver a correspondência entre ambos, isto é, sem 

que o receptor exerça o direito à resposta da mensagem e informação recebida. Essa forma 

de comunicação também pode ocorrer em situações em que o emissor tem o monopólio da 

fala e dificulta a réplica do outro, este caso é mais comum quando a interlocução é 

mediada pelo tempo, num debate, por exemplo, em que um dos debatedores utiliza a maior 

parte do tempo, impedindo uma resposta mais sistemática do outro. 

Contudo, na sociedade moderna surgem os meios tecnológicos que vão permitir a 

efetivação de uma comunicação em larga escala, para longas distâncias. A maior parte 

deles acaba sendo transformada em mercadoria, para uso privado, ou ainda, transformada 

em propriedade estatal. Nos dois casos a comunicação realizada passa por um processo de 

edição, sendo previamente organizada, produzida, enfim, criada de acordo com os 

interesses de seus dirigentes. Neste caso, o maior percentual daqueles que faz uso destes 

meios, passa uma mensagem, uma informação, para receptores dificultando a 

reciprocidade da comunicação, cuja característica passa ser a unidimensionalidade, a 

verticalização e o autoritarismo. 

Contudo, para que ocorra a transmissão de conteúdo através desses meios 

tecnológicos de comunicação, estes precisam, indispensavelmente, estarem em boas 

condições técnicas, ou seja, que os aparelhos utilizados estejam funcionando corretamente. 

Quem tem uma proximidade com emissoras de rádio, por exemplo, sabe muito bem que os 

dispositivos utilizados na sua transmissão apresentam constantes problemas, logo, 

necessitam de constantes reparos. Além disso, é necessário que um conjunto de pessoas 

dedique um tempo na produção dos conteúdos a serem transmitidos. Necessita-se também 

de uma local apropriado para a instalação da aparelhagem e, ainda, da permissão do Estado 

para a sua instalação. Isso tudo pressupõe gastos e uma quantia elevada de dinheiro. 

Portanto, uma maneira encontrada pelos proprietários dos meios de comunicação para 

suprirem essas necessidades foi recorrer ao comércio, provocando assim, a mercantilização 

dos meios de comunicação. 

A mercantilização (o tempo é a principal mercadoria das emissoras de rádio2) dos 

meios de comunicação vai dar origem ao capital comunicacional3, a partir do qual o perfil 

                                                 
2 As pessoas que queiram fazer uso de emissoras de rádio, vai perceber que terá que pagar pelo tempo que 
será gasto na veiculação daquilo que deseja. As propagandas, atualmente, são veiculadas, em sua maioria, 
num tempo estimado de trinta segundos, podendo variar de acordo com o poder aquisitivo de quem está 
financiando a propaganda. 
3 O capital comunicacional é aquele voltado para o investimento capitalista nas empresas de comunicação, 
cada vez mais oligopolistas (Viana, p. 20). 
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dos meios de comunicação sofrerá profundas alterações, evidenciando agora, uma 

programação dominada pela propaganda mercadológica. Portanto, aqueles que utilizam de 

emissoras de rádio buscam no comércio lucrar com a mercantilização dos programas, 

divulgando mercadorias (uma forma de incentivar a sociedade ao consumo de produtos 

industrializados) e lucram também com a propaganda do Estado e de partidos políticos. E 

em todos estes casos perpassa o modo de comunicação hegemonicamente existente na 

sociedade moderna, ou seja, o modo de comunicação vertical, autoritário. Assim, o rádio 

como meio tecnológico de comunicação, a partir do ponto de vista de Nildo Viana, pode 

ser “propriedade privada ou estatal” (VIANA, 2007a, p. 15). 

Nesse sentido, a comunicação vai receber um tratamento especial por parte do 

Estado. Os meios tecnológicos são submetidos a uma organização formalmente 

estabelecida em critérios constitucionais pautados em legislações, para que o conteúdo 

divulgado não entre em contradição com os seus princípios políticos. Com isso, para 

colocar uma emissora de rádio em atividade, é necessário agora que, aquele que deseja 

fundar uma emissora, solicite a permissão do Estado, o qual emite uma aprovação através 

da liberação de uma concessão, um canal por onde ocorrerá a transmissão da emissora. 

Essa concessão é concedida, por sua vez, após o pagamento de uma taxa, que deve ser 

renovada anualmente, e caso isso não ocorra é suspenso o direito de seu exercício, 

mediante uma cobrança de multas. De um lado então, as emissoras radiofônicas exercerão 

o papel de fontes de rendas para seus proprietários, através de sua mercantilização, e de 

outro, como meios de divulgação de propaganda política do Estado4. 

 Reportando então à questão que colocamos no início desta discussão (o que é o 

rádio?), podemos afirmar que as emissoras de rádio nada mais são do que um meio 

tecnológico de comunicação utilizado para transmitir um conjunto de conteúdos 

informativos os quais sofrerão a interferência a) daqueles que o produzem e b) do contexto 

de sua inserção, sendo expressões das relações sociais. Existirão, portanto, de forma 

predominante 1) as emissoras que estão a serviço do Estado, cujo objetivo principal é a 

divulgação política, e 2) aquelas que são dominadas fundamentalmente pelo capital 

comunicacional, sendo estas fontes de renda para os seus proprietários. Portanto, a questão 

                                                 
4 Existem ainda os meios de comunicação que exercem o papel de divulgação de interesses contrários ao do 
Estado e do capital comunicacional, porém, não percebemos essas expressões nas primeiras emissoras de 
rádio que surgiram em Goiás, embora existiam em jornais e revistas. Por isso, optamos por enfatizar esses 
dois perfis que predominaram nas primeiras emissoras. 
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fundamental relacionada à comunicação no capitalismo “seria não os meios utilizados e 

sim o modo como se realiza a comunicação” (VIANA, 2007a, p. 13). 

 Partindo então deste referencial, buscaremos aqui compreender a história do rádio 

em Goiás na década de 40 analisando as especificidades de cada emissora desta época 

(técnica, modo de funcionamento, a forma que eram utilizadas pelos indivíduos que 

estavam diretamente ligados a ela, bem como a forma em que se dava a relação destas 

emissoras com a sociedade no período que foram criadas). Antes, porém, faremos uma 

breve exposição do contexto histórico que surge o rádio em Goiás, uma vez que partimos 

do pressuposto que este é expressão das relações sociais de sua inserção. 

 

 

Uma breve discussão do contexto brasileiro de 37 a 50 

A grande crise no regime de acumulação capitalista que assolou o mundo em 29, 

trás como conseqüência para o Brasil, profundas mudanças em sua estrutura social. 

Iniciando a década de 30, medidas protetivas foram tomadas pelo Estado brasileiro no 

sentido de organizar política e economicamente o cenário nacional para favorecer e 

fortalecer a expansão capitalista. Como afirma Fausto, tratava-se de criar as condições para 

a rápida expansão do capitalismo no Brasil (FAUSTO, 1970, p. 18), superando assim, “o 

atraso e transformar o Brasil num país desenvolvido do ponto de vista econômico” 

(CAPELATO, 2003, p. 119). Logo no início da década de 30, o Estado, tendo à frente a 

figura de Vargas, inicia então uma constante intervenção no campo social em busca de 

uma reordenação das relações sociais, propondo essencialmente a regularização formal da 

exploração do trabalho. E faz isso, 

A partir da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (novembro 
de 1930) – e a proteger a força de trabalho, promover sua limitada organização 
econômica, incentivar o aproveitamento do operário nacional. O anacrônico 
padrão de relações, sintetizado na frase tantas vezes citada, “a questão social é 
uma questão de polícia”, começou a ser substituído por outro que implicava o 
reconhecimento da existência da classe e visava a controlá-la com os 
instrumentos da representação profissional, dos sindicatos oficiais (FAUSTO, 
1970, p. 108). 

 

Mesmo com as medidas tomadas pelo Estado brasileiro para criar as condições para 

a expansão capitalista no pós 30, o capital no Brasil enfrentava fortes crises causando 

constantes insurreições operárias. Para manter a ordem, no entanto, o Estado intensifica o 

controle social instaurando um regime de forte repressão que se inicia em 37 se estendendo 

até 45, período este marcado pela ditadura através da instituição do que convencionalmente 
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passou a se chamar “Estado Novo”. Uma das justificativas para o golpe era a necessidade 

de produzir mudanças capazes de colocar o país num patamar de progresso material que 

pudesse equipará-lo às nações mais prósperas do mundo (CAPELATO, 2003, p.119). E o 

que tem de novo neste Estado? Neste momento ocorrem várias mudanças no campo social. 

De forma sintética, segundo Maria Helena Capelato, 

A questão social deixou de ser um “caso de polícia” como no período anterior, 
mas passou a ser um caso de Estado. 
No plano político, o autoritarismo, que sempre marcou presença na sociedade 
brasileira, foi reforçado nesse período. Foi introduzida no país uma nova cultura 
política. As liberdades relativas que existiam no período anterior foram extintas 
nesse momento em nome do progresso dentro da ordem. 
O progresso material, sinônimos de desenvolvimento econômico, de fato 
ocorreu, demonstrando que a meta primeira do governo estado-novista foi 
atingida em parte. O Brasil nessa época, deu um salto em termos de superação 
do “atraso”, mas os resultados não chegaram a beneficiar as classes populares 
como um todo (CAPELATO, 2003, p. 140). 

 
 Neste contexto, entre outras medidas, 
 

1. Extinguiu o Federalismo, desaparecendo também os governadores, [e partidos 
políticos] substituídos por interventores. 
2. Permitiu ao governo (artigo 177) aposentar ou demitir funcionários cujas 
atividades e pensamentos não estivessem de acordo com os do governo. 
3. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), com a função de 
controlar o que podia (e não podia) ser veiculado nos meios de comunicação de 
massa. O DIP funcionou como um órgão de censura que não permitia publicar 
nenhuma notícia desfavorável ao governo. Greves e até informações policiais 
eram censuradas. (RIBEIRO, 2001, p. 03 e 04). 

 

O foco do Estado nesta fase era integrar o território brasileiro às exigências e 

necessidades expansionistas do capitalismo. A industrialização vai receber um tratamento 

especial, e agora, a ordem governamental é facilitar o seu desenvolvimento nos Estados do 

interior do Brasil. 

É neste momento que vemos avançar sobre Goiás, a idéia de reorganização do 

Estado para intensificar a sua industrialização. “Economicamente, tinha-se de criar 

mecanismos que reorientassem a economia do setor agrário exportador para o setor urbano 

industrial” (SILVA, 2001, p. 136). Nesse sentido, as intenções do governo nacional, logo 

se fizeram sentir em terras goianas. A intervenção estatal em Goiás ficou por conta de 

Pedro Ludovico, através do qual, o Estado nacional conseguia efetivar seus interesses, 

promovendo a sua industrialização, conseqüentemente, o avanço do capitalismo, alterando, 

assim, o espectro social deste Estado. 



 
7

No final da década de 30, Goiás ainda apresentava-se pouco urbanizado, enfim, 

com um capitalismo pouco desenvolvido. Havia uma “extrema precariedade dos meios de 

transporte e fragilidade da produção industrial” (LINHARES E SILVA, 1999, p. 03). 

Porém, um aumento significativo de indústrias já ocorria. Segundo Ana Lúcia, 

A expansão capitalista ocorrida em Goiás após 1930 atingiu também o setor 
industrial, e houve um significativo aumento do número de estabelecimentos 
industriais instalados na região, constituindo-se as indústrias alimentícias, de 
serviços e transformação de minérios não-metálicos, que eram as de maior 
número (SILVA, 2001, p. 156). 

 

Com o desenvolvimento industrial, surge a necessidade da força de trabalho, o que 

fez com que o Estado tomasse medidas para atrair grandes levas de trabalhadores que 

passaram a chegar de todos os lugares do Brasil, inclusive, de outros países. 

De Minas Gerais seguem os maiores quantitativos de migrantes para Goiás, 
conforme estatísticas de 1940 e 1950, recolhidas do estudo e Graham e Hollanda 
Filho (apud Estevam, 1997, p. 91): 44, 7% e 53,3%, respectivamente. Em 
seguida aos mineiros, os maranhenses (21,3% e 16,7%) e os baianos (20,6% e 
15,7%) engrossam o povoamento das terras goianas. 
...Há na década de 1940 um aumento sem precedentes dos negócios e da 
população (47%), que deixa o Estado de Goiás atrás somente do crescimento 
verificado no Paraná e no Mato Grosso,e com quase o dobro do crescimento do 
país (BORGES, 2004, p. 191). 

 

Com isso, centros urbanos e industriais foram surgindo rapidamente em várias 

partes do Estado. Em 1942, ano em que é fundada a primeira emissora de rádio em Goiás, 

já era possível encontrar alguns pólos industriais, bem como, centros urbanos bem 

organizados, é o caso de Anápolis, Ipameri, Goiânia, Catalão etc. Mesmo havendo uma 

economia determinada pela produção no campo (agricultura e agropecuária), as indústrias 

começavam a ocupar lugar de destaque, o que veio a se efetivar na década seguinte com a 

reorganização espacial promovida pelo Estado através da construção de Brasília, criação de 

rodovias ligando o Estado às principais capitais do país, bem como a construção de usinas 

hidrelétricas, proporcionando facilidades no abastecimento de energia para todo o Estado, 

e, fundamentalmente, foi o que possibilitou a instalação de indústrias e comércios. Isso 

tudo, por sua vez, pressupõe produção e circulação de mercadorias. Segundo Sodré, 

citando Marx, “a circulação de mercadorias [...] é o ponto de partida do capital. Ela não 

aparece senão onde a produção mercantil e o comércio já atingiram um certo grau de 

desenvolvimento” (SODRÉ, 1976, p. 05). 

Nesse sentido, as características classistas em Goiás despontavam com clareza na 

década de 40. Nesse período havia nas cidades os operários, que trabalham em indústrias e 
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na construção civil. Contrastando aos operários estavam os proprietários das unidades 

produtivas; além desses, profissionais autônomos compunham o quadro social goiano em 

conjunto com representantes do Estado; havia ainda outras classes como o 

lumpemproletariado que era uma preocupação dos governantes locais, uma vez que esses 

saiam mendigando pelas ruas e pelas casas, o que fez com que o governo local criasse 

órgãos e medidas para a retirada destas pessoas das ruas da cidade; existia também a classe 

camponesa, os latifundiários, pequenos burgueses e ainda, comunidades indígenas que 

eram submetidos à vida urbana, cujos costumes iam sendo alterados. Em relação aos 

indígenas, segundo um operário da construção civil “andavam aos bandos aí pela rua. Eles 

vinham fazer compras... índios carajás. Uma vez, eu vi uma turma indo embora carregando 

panelas. Os índios também sofrem, coitados...” (BOARI, 1940, p. 23). 

Diante desta realidade onde as classes se defrontavam no cenário urbano, é que as 

cidades surgiam, dando origem aos bairros operários, bairros comerciais, centros e 

periferias etc. 

 Uma questão interessante, no que se refere aos operários que vieram para Goiás na 

década de 30, é que, em sua maioria, eram descendentes das grandes capitais, como São 

Paulo e Rio de Janeiro e até mesmo de outros países. Segundo uma pesquisa realizada por 

estudantes do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás, 

realizado em 1987, cujo título da pesquisa foi “Memória Social de Trabalhadores da 

Construção de Goiânia”, ao discutirem as formas que vinham esses operários para 

trabalharem na construção da capital colocaram que isso se dava de duas formas. 

A primeira, por recrutamento direto pelo capital, muitas vezes intermediado 
pelo Estado. Nesse tipo de recrutamento, eram utilizadas diferentes estratégias, 
desde a propaganda direta através de cartazes e anúncios de jornal, realizada nas 
cidades de São Paulo e Rio de janeiro, até a ação das firmas empreiteiras que, ao 
assinarem os contratos das edificações com o Estado, se comprometiam a 
transferir para o canteiro de obras um núcleo de trabalhadores já qualificados, 
muitos dos quais estrangeiros. Esse núcleo de trabalhadores desempenhará uma 
dupla função: a de se responsabilizar pela execução das tarefas mais técnicas do 
processo construtivo e, como responsáveis pela rotina de trabalho, pelo 
treinamento e subordinação dos trabalhadores oriundos das correntes 
migratórias, às condições do trabalho assalariado. 
A segunda é explicada através da mobilidade do trabalho, constituindo as 
correntes migratórias. Nesse caso, os operários chegam “espontaneamente”, 
motivados pela esperança de uma nova vida e atraídos pelo fascínio que o 
capital exerce, já que está sendo criado um mercado de trabalho promissor 
(WIEDERHECKER, 1987, p. 07 e 08). 

 

As relações de produção capitalistas na década de 40 em Goiás, no entanto, 

apresentavam ainda certas dificuldades para se desenvolver, porém, já demonstrava suas 
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profundas contradições nos centros urbanos que se formavam. E para favorecer o seu 

desenvolvimento o Estado cria algumas estratégias para que isso viesse se efetivar. Uma 

das primeiras realizações foi a transferência da capital de Goiás para Goiânia. Como 

colocou Bernardes, “a construção da nova Capital satisfazia aos anseios de expansão do 

sistema capitalista” (BERNARDES, 1989, p. 30). Além disso, criou incentivos para 

industriais instalarem suas fábricas neste Estado. Segundo uma matéria que foi publicada 

na revista “Goianidade”, organizada pela Associação Goiana de Imprensa, 

Ao transferir a Capital do acidentado terreno onde estava encravada a antiga 
Vila Boa para a planície situada próxima ao município de Campinas, o 
governador Pedro Ludovido Teixeira criou uma lei para incentivar as pessoas 
com maior poder aquisitivo a construir indústrias de produtos diversos. 
Vasculhando sua memória, Venerando de Freitas Borges lembra que esta lei 
isentava de impostos durante um período de 10 anos qualquer cidadão que se 
aventurava em edificar a sua fábrica (GOIANIDADE, 1992, p. 56-57). 

 

Esta citação nos permite visualizar como o Estado agia para facilitar e criar as 

condições para as relações de produção capitalista se expandissem para o centro do país. 

Além disso, outra medida tomada foi a divulgação da idéia da Marcha para o Oeste, 

através da qual dizia-se buscar o progresso para Goiás. 

Na perspectiva do Governo Federal, tinham de se criar mecanismos que 
favorecessem o setor industrial, seja rebaixando os custos de reprodução da 
força de trabalho industrial, seja criando mercado para os produtos industriais. 
Foi dentro deste projeto que se elaborou uma política de Marcha para o Oeste 
(SILVA, 2001, p. 142). 

 

A Marcha para o Oeste, portanto, era “o processo de ocupação do centro-oeste do 

país” (CHAUL, 2002, p. 222). O progresso muito discutido no campo da história de Goiás, 

trás consigo uma concepção que busca difundir a idéia da melhoria de vida a partir do 

avanço do capitalismo5. Isso, inclusive, está presente em grande parte de autores que 

escreveram sobre Goiás. Campos coloca como o interventor estatal em Goiás utilizava 

deste discurso. Segundo ele, 

Para Pedro Ludovico, progresso é sinônimo de desenvolvimento. E assim como 
a cidade de Goiás é sinônimo de atraso, Goiânia torna-se um símbolo do 
progresso, expressão de um Estado que rompe com seu passado. O progresso é 
um objetivo buscado através da colonização, da construção de estradas e da 
mudança da capital (CAMPOS, 2004, p. 22). 

 

                                                 
5 Sabe-se bem que progresso dá idéia de desenvolvimento, no caso do capitalismo, se trata do 
desenvolvimento do capitalismo, que é equivalente à intensificação da exploração.  Portanto, ao substituir o 
termo intensificação da exploração por progresso, ocorre de ocultar esta questão que é uma determinação do 
capitalismo. 
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Contudo, em 1945, finda a luta entre os países imperialistas. No Brasil ocorrem 

mudanças no plano social, político e econômico, com a criação de uma nova constituição e 

o fim do Estado Novo. Voltam os partidos políticos à disputar a direção do Estado. Grande 

parte dos órgãos fiscalizadores são instintos surgindo uma nova organização social 

orientada pela mudança ocorrida no regime de acumulação capitalista. Diante deste 

contexto, fazemos o seguinte questionamento: e o que tem haver o rádio em Goiás com 

todas estas questões aqui discutidas? 

O rádio, assim como outros meios de comunicação (jornais e revistas) existentes 

em Goiás na década de 30 e 40 contribuiu, à sua maneira, para a formatação de um 

ambiente propício à efetivação dos interesses do Estado. Foi, entre tantas outras estratégias 

criadas pelo Estado nacional, um dos meios por onde divulgava constantemente as suas 

intenções.  

O governo procurou ampliar a base de apoio através da propaganda política, 
arma muito importante num regime que se volta para as massas. É preciso só 
lembrar que o regime nazista transformou-a num dos pilares do poder. O 
ministro Joseph Goebbels criou uma máquina de propaganda que serviu de 
modelo a vários governos (CAPELATO, 2003, p. 122-123). 

Daí, a importância de buscar compreender como se dava essa relação das emissoras 

de rádio em Goiás com o Estado e com o capitalismo. E uma vez que a sua história não foi 

esclarecida e colocada em público, aumenta ainda mais a importância para a busca de 

conhecê-lo em suas especificidades. 

 

O rádio no Brasil 

 As questões que envolvem o rádio no Brasil são provenientes do desenrolar dos 

acontecimentos a nível mundial. Na década de 30, como já mencionamos, o capitalismo 

encontrava dificuldades de se expandir. No final da década de 30 os principais 

representantes do capitalismo encontravam-se em guerra e neste contexto o capitalismo no 

Brasil foi caminhando a passos lentos. Isso perdurou até a metade da década de 40, quando 

findou a Segunda Guerra. 

Assim, o período que precedeu o fim da Segunda Guerra Mundial, como tentativa 

de assegurar a reprodução e expansão do capitalismo no Brasil, o Estado instituiu uma 

legislação baseada em uma forte repressão social. Os partidos políticos foram “extintos”, e 

os integrantes de partidos que tentavam qualquer forma de organização contrária à idéia 

estatal vigente eram fortemente torturados, o que aconteceu também e fundamentalmente 
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com os movimentos operários e camponeses que existiam nas várias partes do Brasil. Os 

meios de comunicação recebem um tratamento diferenciado. São encarados como fortes 

aliados na busca da efetivação dos seus interesses através da ampla divulgação de seu 

ideário, que era facilitado com a utilização de meios tecnológicos. É neste contexto que o 

Estado intensifica a atuação de órgãos estatais em todos os meios de comunicação e 

principalmente sobre o meio tecnológico de comunicação predominante da época, o rádio. 

Nelson Werneck Sodré narra um episódio da cidade de São Paulo no período que 

convencionalmente se denominou “Estado Novo” que deixa claro como atuavam esses 

órgãos. Vejamos em suas palavras: 

No negro período de 1937-1945, foi grande o número de jornais, revistas e 
panfletos fechados por determinação do executivo e grande também o número 
de jornalistas presos por delitos de imprensa. A ditadura criou órgão específico, 
o Departamento de Imprensa e Propaganda, chefiado por Lourival Fontes, 
segundo o modelo nazista; o famigerado DIP controlava a imprensa e o rádio e 
baixava listas de assuntos proibidos. Nos Estados, foram instalados os 
Departamentos Estaduais de Imprensa, DEI, que faziam o mesmo serviço: “Nos 
dias mais agudos da ditadura, esse controle de imprensa destacava censores em 
cada jornal e nenhum original descia às oficinas sem o “visto” do fiscal do 
governo. (...) Uma sala especial foi montada para o controle das estações de 
rádio. Cada estação tinha um censor responsável que acompanhava, nos seus 
três períodos de funcionamento, os vários programas, anotando o que de 
estranho se verificasse, transmitindo ao chefe do controle as irregularidades 
porventura apuradas. Os jornais passaram, assim, por gosto ou a contragosto, a 
servir à ditadura. Em março de 1940, a redação do Estado de São Paulo foi 
ocupada pela polícia militar; acusando os proprietários e diretores de terem ali 
armas escondidas, o jornal foi tomado, reaparecendo diretamente subordinado 
ao DIP, sob a direção de Abner Mourão, vindo do Correio Paulistano. O DIP 
distribuía verbas a jornais e emissoras: “Jornais enriqueceram e jornalistas se 
corromperam, o quanto era possível enriquecer-se e corromper-se”. Entre os 
jornais empresariais, raríssimos foram os que não se corromperam. Constituiu 
exemplo digno de lembrança, o caso excepcional do Diário de Notícias, do Rio, 
em que Orlando Ribeiro Dantas manteve atitude de compostura. 
 As duas grandes organizações do Estado Novo foram, sem a menor dúvida, 
o DIP e a DOPS. A história das mazelas policiais de tal regime ainda não foi 
contada, mas foram numerosas as publicações que, desde 1945, as denunciaram, 
em aspectos parciais. O depoimento de Everardo Dias pode servir de exemplo, 
simples exemplo, pois, dessa forma ou de outra, milhares de pessoas foram 
presas, torturadas, assassinadas, vigiadas: “O autor passou meses ou anos, 
durante um bem acidentado período (de 1917 a 1937) conversando nos presídios 
e respondendo a vários processos. Sempre vigiado, sempre suspeitado. De 37 
em diante, durante o terror branco do Estado Novo, teve de viver como um ser 
abúlico, para não ser encarcerado, ou talvez pior. Tinha de dizer o que fazia, 
onde morava, que profissão exercia, de que vivia, que amizades cultivava... 
Vivia num subúrbio da capital e tinha, para tomar o trem, que exibir um salvo-
conduto... Sempre a mercê de tiras nem sempre delicados e compreensivos, pelo 
contrário exigentes e rosnando ameaças... Apesar desse clima, como só restava, 
para a imprensa livre um recurso, o da clandestinidade, foi este bastante usado 
(SODRÉ, 1966, p. 439-440). 
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Fica claro nesta descrição de Sodré que mesmo em período de forte repressão ainda 

havia aqueles meios de comunicação que expressavam interesses contrários às intenções 

estatal, porém, de forma clandestina, que ora ou outra, seus dirigentes eram aprisionados e 

torturados, utilizando os termos de Louis Althusser (1985), pelo “Aparelho Repressivo do 

Estado”. 

 Portanto, até o final da década de 30, as emissoras de rádio estavam sob o controle 

do DPDC (Departamento de Propaganda e Difusão Cultural), o qual substituiu o DOP 

(Departamento Oficial de Propaganda), porém, como estratégia para intensificar o controle 

sobre os meios de comunicação o DPDC é substituído pelo DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda) em 1939. Segundo Jambeiro, “O D.I.P., a partir de 1939, vai 

representar o aperfeiçoamento máximo do controle da informação em todo o território 

nacional” (JAMBEIRO, 2001, p. 13). Carone também coloca que 

Ele é “diretamente subordinado ao Presidente da República” e objetiva 
“centralizar, coordenar, orientar e superintender a propaganda nacional, interna 
ou externa, e servir, permanentemente, como elemento auxiliar de informação 
dos ministérios e entidades públicas e privadas, na parte que interessa à 
propaganda nacional”. Cabe-lhe, por sua vez, fazer censura de teatros e cinemas, 
estimular produção do cinema nacional, “coordenar e incentivar as relações da 
imprensa com os Poderes Públicos”, propaganda no exterior, proibir entrada de 
“publicações estrangeiras nocivas aos interesses brasileiros”, organizar 
programa de rádio-difusão, etc” (CARONE, 1977, p. 171). 
 

Neste momento, a rádio Nacional do Rio de Janeiro é apropriada pelo Estado para 

ser a sua porta voz. Como coloca Rebouças e Martins “a ditadura Vargas se apropriou da 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a transformou em veículo oficial do Estado Novo” 

(REBOUÇAS E MARTINS, 2007, p. 04). Assim, a Rádio Nacional é transformada na 

principal emissora de rádio do Brasil na época, sendo ouvida em todo o território nacional 

tornando-se também referência para aquelas emissoras que foram surgindo nas diversas 

partes do interior do país. A Rádio Nacional, por sua vez, sofria forte influência de 

emissoras norte-americanas, e seus programas eram adequados para funcionarem da 

mesma forma que aquelas dando ênfase ao comércio e às produções culturais criadas por 

empresas transnacionais e foi também modificada para servir à divulgação das intenções 

políticas do governo. 

Mesmo estando especificamente a serviço do Estado, a Rádio Nacional continuou 

sendo administrada por uma empresa privada. 

Em 1940, o grupo de empresas ao qual pertencia a Rádio Nacional foi 
incorporado ao patrimônio do governo e a emissora passou para o controle do 
Estado. Diferentemente do tratamento dispensado a outras emissoras estatais, a 
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Rádio Nacional continuou a ser administrada como uma empresa privada, sendo 
sustentada financeiramente pelos recursos oriundos da venda de publicidade. 
Entre os anos de 40 e 46 a Rádio Nacional tornou-se uma campeã de audiência e 
captadora de altos investimentos publicitários, como foi o caso da chegada da 
Coca-Cola ao mercado brasileiro - a empresa investiu uma quantia significativa 
na época para colocar no ar Um milhão de melodias, um programa criado 
exclusivamente para o lançamento do produto (CALABRE, 2004, p. 71 e 72). 

 

Desta forma, a política varguista era amplamente divulgada pela Rádio Nacional e 

ouvida em Goiás pelos rádio-receptores aqui existentes. Nesse período já havia neste 

Estado vários estabelecimentos que comercializavam rádio-receptores. Isso possibilitou 

que grande parte da população possuísse um desses aparelhos em seus lares através do qual 

ouviam o conjunto de informações por ele transmitido. Através da rádio Nacional ocorreu 

também, uma avalanche de propagandas de mercadorias produzidas por empresas 

estrangeiras, indústrias de refrigerantes, creme dentais, etc. Ou seja, 

Na década de 40, as empresas multinacionais passam a ter no rádio um aliado 
para sua entrada no mercado brasileiro - como já vinha ocorrendo em outros 
países das Américas. Em 1941, era lançada na Rádio Nacional a primeira 
radionovela no Brasil: Em busca da Felicidade. Segundo o sociólogo brasileiro 
Renato Ortiz, as radionovelas eram utilizadas nos Estados Unidos e em alguns 
países da América Latina como estratégia para o aumento na venda de produtos 
de higiene e de limpeza (ORTIZ, 1988). Em busca da felicidade era um original 
cubano de Leandro Blanco adaptado por Gilberto Martins a pedido da Standart 
Propaganda, que além de patrocinar o programa escolheu o horário matinal para 
seu lançamento. A experiência parecia ousada, o horário escolhido era de baixa 
audiência, entretanto o patrocinador criou uma estratégia para avaliar a 
receptividade do novo gênero oferecendo um brinde a cada ouvinte que enviasse 
um rótulo do creme dental Colgate. Logo no primeiro mês de promoção 
chegaram 48000 pedidos comprovando a eficácia comercial da nova 
programação. Com o sucesso do gênero logo surgem novas radionovelas em 
outras faixas de horários. A Nacional se transformou em uma verdadeira fábrica 
de ilusões, suas novelas marcaram época, forjaram hábitos e atitudes, 
despertaram polêmicas e fizeram muito sucesso junto ao público ouvinte 
(AZEVEDO, 1996). (CALABRE, 2004, p. 72). 

 

Devido à força que o rádio exercia na formação da opinião pública é que este 

recebe um tratamento especial do Estado. Os vários órgãos fiscalizadores criados pelo 

governo nacional eram levados para cada Estado com finalidade de controlar em âmbito 

nacional, agindo localmente, a propagação de qualquer conteúdo informativo, tanto através 

de jornais, revistas, quanto através da radiodifusão. Esses órgãos que representavam o DIP 

eram os DEIPs (Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda) que no caso de Goiás 

era representado por Gerson de Castro Costa e quem exercia a função de divulgar a política 

expansionista estabelecida pelo Estado nacional, em Goiás. O controle se dava por 

intermédio da fiscalização do conteúdo publicado e divulgado pelos meios de 
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comunicação. Através do DEIP se elaborava também programas de rádio, colunas de 

jornais e revistas que dizia respeito ao ícone do Estado nacional6. 

Havia também os representantes do DIP em Goiás que eram os redatores daquele 

órgão os quais controlavam as informações veiculadas pelos meios de comunicação no 

Estado, e faziam isso descrevendo os acontecimentos do dia a dia e enviando, através de 

relatórios diários, à central do DIP no Rio de Janeiro. Um dos redatores do DIP em Goiás 

conta sobre as informações que enviava constantemente para a central no Rio de Janeiro. 

Segundo ele, eram, 

Cinco redatores, dr. Waldir Castro Quinta, Eli Brasiliense, José Godoy Garcia, 
José Luiz Bittencourt. Nessa ocasião [...] às vezes nós não tínhamos assunto, 
mas éramos obrigados a escrever qualquer coisa porque o DIP lá do Rio 
mandava que se escrevesse qualquer coisa para mandar para lá para compensar 
nosso trabalho. Então o José Luiz Bittencourt inventou que um galo tinha 
engolido um diamante e mandou esta notícia para o Rio. Todos os jornais do 
Brasil a publicaram com destaque. O galo nunca existiu nem também a vaca que 
deu 35 litros de leite por dia. Também foi publicada. Na falta de assunto nós 
fazíamos isto (NETO, 1977, p. 183). 

 

Assim, um dos cinco redatores e representantes do DIP em Goiás, que residia em 

Goiânia, Francisco Pimenta Neto, foi, junto a Venerando de Freitas Borges (então prefeito 

de Goiânia, escolhido prefeito pelo interventor Pedro Ludovico), os responsáveis pela 

“organização” da primeira emissora de rádio criada com o consentimento do Estado, em 

parceira com o “diário dos associados” de Assis Chateaubriand, e instalada em Goiânia. 

Foi nesse contexto que surgiu a primeira emissora de rádio em Goiás. 

Durante nossa pesquisa, no entanto, vimos que antes de surgir a primeira emissora 

de rádio no Estado de Goiás, algumas experiências comunicacionais realizadas por 

intermédio de meios tecnológicos, já existiam no Estado, tratando-se de transmissões 

realizadas através de sistemas de alto-falantes. Embora seu alcance fosse limitado, a 

comunicação por ali efetivada, portava-se da mesma característica daquela realizada pelas 

emissoras que surgiram posteriormente, assentada em moldes verticais. E isso se deu 

devido ao modo em que eram utilizados por seus proprietários. Vejamos isso de forma 

mais detalhada. 

 

 

                                                 
6 Ao fazer uma leitura de jornais e revistas da época, podemos perceber o quanto isso era constante. Citamos 
como exemplo, a Revista Oeste, os jornais O Popular e O Anápolis. Os acontecimentos que envolviam 
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Uma breve discussão das experiências de comunicação realizada através dos sistemas 

de alto-falantes em Goiás 

Pode-se dizer que os sistemas de alto-falantes foram as primeiras experiências de 

veiculação comunicacional mediada por meios tecnológicos em Goiás. O jornal “Ypameri” 

da cidade de Ipameri publica em novembro de 1927, a seguinte nota: 

Alto Falante na Praça da Liberdade 
Por iniciativa do Sr. Victorino Bevinhati, proprietário da casa de modas a 
Esmeralda, brevemente o publico ypamerino terá occasião de ouvir, de um 
possante alto falante cuja campanula será collocada em frente a mesma casa, as 
irradiações emanadas dos principaes paizes americanos e europeus. 
Terá uma derivação para a confeitaria Floresta para o prazer de seus 
freqüentadores (Jornal Ypameri, novembro de 1927). 

 

Nesse período havia a dificuldade de comunicação entre as cidades do interior e os 

grandes centros. Contudo, os acontecimentos mundiais já eram ouvidos em Goiás através 

de aparelhos receptores. E essas mesmas informações eram re-transmitidas, tanto pelos 

sistemas de alto-falantes, como por jornais locais. Nesta época existia apenas um rádio 

receptor na cidade de Ipameri, de propriedade de um “coronel ricaço” como afirma 

Joaquim Rosa. Segundo ele, 

Um dia eu estava virando novidade na cidade; ninguém conhecia rádio; o 
único era de um coronel ricaço que tinha e dava à noite um espetáculo. Um 
dia, num sábado, eu estava lá, e ouvi um jornal falado de uma estação de São 
Paulo, e como o jornal de lá também estava atrasado, eu saí e fui direto à 
tipografia e redigi notícia de última hora; uma notícia lá que eu nem sei o 
quê... Primeira notícia de última hora que saiu no Ipameri, e foi pegada pelo 
rádio, saída em Goiás, em O Ipameri em 1927 ou 1926 (ROSA, 1980, p. 
230). 

 

Segundo, Adolvando Carlos de Alarcão, cidadão de Ipameri, nos anos trinta seria 

montada por Waldemar Leone Ceva outro sistema de alto-falantes naquela cidade, a Rádio 

Amplificadora. Segundo ele, 

Waldemar Leone Ceva depois de se tornar no primeiro rádio amador de Ipameri 
e do Estado de Goiás com o prefixo PY2UA, o mesmo já nos anos trinta montou 
em sua residência uma Rádio Amplificadora. Com auxílio de sua esposa, sra. 
Edith Vaz Lopes Ceva transmitia nas tardes de domingo para a praça da 
Liberdade programas de músicas e notícias sociais da cidade, o que 
proporcionava alegrias aos freqüentadores da praça naquelas tardes preguiçosas 
de domingo e feriados (ALARCÃO, entrevista realizada em de 2007). 

 

Encontramos este mesmo dado no livro “Ipameri nossa terra, nossos bisavós, 

nossos avós, nossos pais” de Nildo Junqueira Lopes, que coloca o seguinte: “Na década de 

                                                                                                                                                    
Vargas eram semanalmente divulgados. Até mesmo as festividades referentes ao seu aniversário eram 
anualmente divulgadas. 
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30, Waldemar instalou uma rádio com programas ao vivo, nas tardes de domingo, ele 

como radialista e Edith como relações pública” (LOPES, s/d, p. 61). Ainda, segundo 

Adolvando, durante as programações, Waldemar fazia anúncios do comércio local, o que 

garantia condições financeiras para manter a amplificadora em funcionamento. Essa 

mesma questão, da realização de propagandas pelos serviços de alto-falantes, pode ser 

notada também no que consideramos ser o terceiro serviço de alto-falantes do Estado. 

Em 1938 é criada a “Amplificadora Cultura de Anápolis”, que funcionava no 

prédio do Cine Imperial, na Praça João Pessoa, hoje, James Fanstone, instalada por 

iniciativa de Abelardo Velasco” (ROCHA, 2007, p. 138). Segundo Haydée Jayme Ferreira, 

citando uma nota do jornal “O Anápolis”, coloca que, 

Na edição de primeiro de fevereiro de 1942, o jornal O Anápolis publicava uma 
nota de protesto contra a Amplificadora, motivada por um anúncio daquela, que 
dizia assim: 
_ “Façam suas propagandas pela Amplificadora, pois anúncio feito com música 
aparece, ao passo que o jornal a gente rasga e desaparece...” (FERREIRA, 1981, 
p. 259-260). 

 

Após a Amplificadora Cultura de Anápolis surge outro serviço de alto-falantes na 

cidade de Ipameri a Rádio Amplificadora Ipameri. Segundo Alarcão, 

Chegando ao início da década de quarenta o sr. João Perfeito, funcionário da 
Estrada de Ferro de Goiás, montou em um anexo à sua residência na Rua Cel. 
Franciso Vaz da Costa a Rádio PRB1 – Rádio Amplificadora de Ipameri. Com 
programas de jornalismo, programas de músicas do cancioneiro popular, 
músicas raiz e marketing do comércio e das indústrias locais a PRB1 por mais 
de seis anos proporcionou alegria e entretenimento a toda comunidade 
ipamerina. (ALARCÃO, entrevista realizada em de 2007). [grifo nosso] 

 

Depois desta Amplificadora de Ipameri, surge a Amplificadora Marisa em Goiânia 

que tinha como finalidade, segundo seu fundador, “não só divertir a população, como 

também informar e até mesmo educar” (SASSE, 1980, p. 171). Por fim, surge a Rádio 

Amplificadora Cruzeiro na cidade de Ipameri. Esta era um sistema de alto-falantes 

“administrado pelo pastor José da Cunha Bastos da igreja Batista, que transmitia 

programas sociais e de evangelização da sociedade” (ALARCÃO, entrevista realizada em 

de 2007). 

As primeiras veiculações realizadas através de sistemas de alto-falantes não se 

tratavam de transmissões que acontecia para aparelhos de rádio receptores. No início os 

programas eram veiculados para as mediações próximas onde o alto-falante estava 

instalado. Questão esta que mudou com o tempo, pois, posteriormente, as veiculações 

passaram a ocorrer para rádio-receptores. Alguns proprietários de sistemas de alto-falantes 
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desenvolviam, eles próprios, a técnica de transmissão sem fio. Assim aconteceu com a 

Amplificadora Cultural de Anápolis, ainda no início de 1942, aconteceu também com o 

serviço de alto-falantes Marisa em Goiânia, e com a PRB-1 Rádio Amplificadora de 

Ipameri. 

Sílvio Medeiros, um dos primeiros locutores da primeira emissora de rádio em 

Goiás nos contou de um destes sistemas de alto-falantes. Vejamos: 

Onde é [hoje] a rádio Difusora em Campinas, era um serviço de alto-falantes, 
serviço de alto-falantes Marisa. Colocava o alto-falante em cima do prédio e 
rodavam as músicas, naquelas chapadão, ele fica sempre chiando. E a praça lá 
em baixo, cheia de gente namorando, paquerando. E aí oferecia: de Antônio 
oferece pra Maria disco tal com Valdique Soriano, Francisco Rosa e tal. Isso era 
serviço de alto-falantes. Aí vinha o anúncio. Ó, se você tem problema compra o 
remédio na farmácia tal... aí começou a idéia do mercado... marketing do 
mercado no rádio. Aí começou. Aqui em Goiânia, por exemplo, foi assim. O 
rádio começou com serviço de alto-falante. (MEDEIROS, janeiro/2004). 
A rádio Marisa – serviço de alto-falante, ficou funcionando precariamente, mas 
continuou naquela praça de Campinas durante muito tempo e até faturava, 
faturava bem (MEDEIROS, 1980, p. 324). 

 

Além disso, os sistemas de alto-falantes “não estavam” sob o controle do Estado no 

sentido de funcionar a partir de uma concessão emitida pelo governo. Nesse sentido, em 

Goiânia, o serviço de alto-falantes que foi criado no bairro Campinas por Emygdio Sasse, 

“Serviço de alto-falantes MARISA” (SASSE, 1980, p. 171), já em 1945, tem sofrido a 

repressão do Estado por não ser “legalizada”. Quem nos contou isso foi Sílvio Medeiros. 

Segundo ele, “depois veio fiscalização porque não podia. Não tava legalizado, porque 

começou a aumentar a potência. Aí chegou a ouvir em Trindade. Aí veio a fiscalização e 

teve que parar” (MEDEIROS, 2003).  

Nesta época a forma em que os sistemas de alto-falantes se relacionavam com a 

população era basicamente caracterizada pelo entretenimento. Esse era o modo de angariar 

audiência e conseqüentemente atrair investidores do comércio local para utilizarem do 

rádio como meio para divulgação comercial. Isso aconteceu desde a PRB-1 Rádio 

Amplificadora de Ipameri. 

Para visualizar a organização funcional de um desses sistemas de alto-falantes, 

reportamos ao livro “Anápolis, sua vida seu povo” de Jayme Haydée Ferreira, onde está 

descrito como era a programação do sistema de alto-falantes Amplificadora Cultural de 

Anápolis. Segundo Haydée mesmo sem a liberação do Estado para funcionar atraia um 

grande público. Aí tinha programas infantis, programas voltados exclusivamente para 

adultos, com cessões no período da manhã, tarde e noite. Tudo isso com programas de 
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auditório, que segundo este autor, ficou pequeno no final da década de 40 e teve que ser 

ampliado para suportar o público que vinha inclusive de outras cidades para assistir aos 

seus programas. Ali eram apresentadas peças teatrais, novelas, apresentações circenses e de 

artistas locais, enfim, uma ampla programação voltada para o entretenimento. 

Os sistemas de alto-falantes, assim como as emissoras de rádio, funcionam a partir 

da utilização de determinados aparelhos. Desta forma, necessitam de constantes reparos. 

Além disso, aqueles que se aventuravam a instalar um alto-falante e dele fazer uso 

encontravam nisso um modo de “ganhar a vida”. São estas questões que levavam seus 

proprietários a buscarem no comércio local o que necessitavam para continuar mantendo-

os em atividade. Podemos então afirmar que foram as primeiras experiências 

comunicacionais realizada via meios tecnológicos em Goiás. Experiências essas pautadas 

na unidimensionalidade, logo, em modos verticais, autoritários.  

A partir de agora, portanto, buscaremos realizar uma introdução à história das 

primeiras emissoras de rádio fundadas em Goiás. 

 

Para uma introdução à história das primeiras emissoras de rádio de Goiás 

O início do rádio em Goiás aconteceu de forma precária, tanto no que diz respeito à 

tecnologia utilizada quanto ao contexto econômico do Estado. Goiânia, onde foi fundada a 

primeira emissora, estava com nove anos de existência. Era ainda uma cidade em 

construção, mas, naquele contexto uma cidade com todos os elementos que a distinguia 

como meio urbano. O saneamento básico (fornecimento de água, energia e esgoto) também 

era um dificultador da vida na cidade. Isso determinava inclusive o funcionamento da 

primeira emissora de rádio de Goiânia e de Goiás que funcionava, segundo Sílvio 

Medeiros, das seis da manhã até por volta das 23h30 horas da noite, momento em que era 

desligado o gerador de energia da cidade (usina Jaó) que foi instalado na beira do córrego 

Bota Fogo. 

É neste contexto que “O Popular” de 19 de janeiro de 1941 publicou a seguinte 

nota: 

Em sua última viagem a S. Paulo o Pref. Venerando de Freitas que é também 
Presidente da “Voz do Oeste” teve ocasião de tratar da construção dos aparelhos 
necessários à montagem da transmissora desta capital, verificando já estarem 
bem adiantados os serviços de montagem. Dentro de poucos dias, estará em 
Goiânia o sócio gerente da Sociedade Técnica Paulista, a fim de se ultimarem as 
desmarches (O Popular, 19 de janeiro de 1941). 
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Não tardaria para que esse pedido fosse realizado. No ano seguinte o mesmo jornal 

noticia: “Já se encontram nesta Capital os técnicos que vão montar a Rádio C. de Goiânia” 

(O Popular, 05 de fevereiro de 1942). No dia 05 de julho de 1942 é fundada em Goiás a 

rádio Clube de Goiânia, a primeira emissora de rádio do Estado cuja concessão foi 

concedida por Vargas. A sua inauguração aconteceu no evento que a ela se juntava 

enquanto objetivo político estatal, o evento denominado “Batismo Cultural de Goiânia”, 

através do qual se efetivou formalmente a transferência da capital da cidade de Goiás para 

Goiânia. Esta emissora, segundo Sílvio Medeiros e Walter Meneses7, veio posteriormente a 

se chamar rádio K8, e atualmente é denominada rádio 7309. 

O Estado de Goiás ingressaria na era da comunicação de massa em 1942, 
com a chegada da primeira emissora de rádio da nova Capital. Fundada por 
um grupo liderado por Francisco Braga Sobrinho e o ex-deputado Castro 
Costa, a Rádio Clube chegava como a maior atração da década. Não é difícil 
imaginar o significado da presença do rádio num momento em que os jornais 
tinham pouca circulação e, por isso mesmo, só eram acessíveis a um número 
muito restrito de pessoas (GOIANIDADE, 1992, p. 115). 

 

 Além destas pessoas que a revista Goianidade (1992) cita como sendo os 

fundadores da rádio Clube, nossos entrevistados acrescentaram o nome de Venerando de 

Freitas Borges (prefeito de Goiânia na época) e Francisco Pimenta Neto que era integrante 

de um grupo de escritores os quais comunicavam os acontecimentos do Estado ao DIP no 

Rio de Janeiro. Sílvio Medeiro, um dos locutores desta época na rádio Clube nos contou 

que, 

Venerando de Freitas Borges que foi o primeiro prefeito de Goiânia 
foi também o presidente da Rádio Clube de Goiânia. Era 1230 a 
freqüência da Rádio Clube. Depois Virou Rádio K, agora é Rádio 730. 
Foi a rádio onde eu comecei (MEDEIROS, entrevista realizada em 
janeiro de 2004). 

 
 E José Cunha Júnior outro locutor da rádio Clube na década de 40 nos disse que 

além de Venerando, 

Teve o Francisco Pimenta Neto. Sabia muito, já veio com escolaridade 
de rádio. Ajudou muito [...] Ele foi um elemento que um dia alguém 
deve se lembrar e dar um destaque ao Pimenta (JUNIOR, entrevista 
realizada em julho de 2006). 

                                                 
7 Para maiores informações sobre os nomes aqui utilizados, consulte a bibliografia no final do texto. 
8 A emissora recebeu este nome devido à mudança de proprietário. Quem adquiriu a emissora se chamava 
Jorge Cajurú, que posteriormente fez alterações em seu nome substituindo o “C” pelo “K”, ficando Kajurú. O 
nome rádio K, se referia à inicial de seu nome. 
9 Walter Meneses nos contou que até hoje a emissora mantém a razão social “rádio Clube”, apenas o nome 
fantasia mudou, chamando hoje, rádio 730 FM. 
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 A programação desta emissora, desde os seus primeiros dias, apresentava um perfil 

bem elaborado. A comunicação, através dela estabelecida, tinha um cunho fortemente 

baseado em parâmetros verticais. O jornal O Popular em 1942 publica uma nota10 referente 

à emissora, através da qual nos dá uma noção de sua programação. 

Semanalmente 
HORA SERTANEJA: poesias sertanejas. 
NESTE MUNDO EM QUE VIVEMOS: cenas dialogadas. 
CAMINHO SEM FIM: crônicas literárias. 
LAR, DOCE LAR: crônicas cômicas. 
PÁGINAS GOIANAS: escritores de Goiaz. 
SKETS: piadas dialogadas. 
RADIOTEATRO: peças originais e adaptadas. 
(O POPULAR, 6 de dezembro de 1942). 

 

 Assim, mesmo diante os vários dificultadores proveniente do contexto existente em 

Goiás na década de 40, a rádio Clube de Goiânia conseguia atrair audiência por ser a única 

emissora de rádio da cidade e, de forma “legalizada”, a primeira de Goiás. A programação 

desta emissora recebeu uma tonalidade regional de forma que a cultura regional fosse 

determinante na comunicação veiculada. As músicas locais passaram a ser divulgadas na 

emissora, assim como cantores da região que apresentavam suas músicas ao vivo em 

programas de auditório; causos, piadas e novelas, veiculadas pelas principais emissoras do 

país (Rádio Nacional e Rádio Tupi) foram adaptadas à cultura goiana para serem 

veiculadas pela emissora; enfim, o seu perfil foi, de certa forma, adequado ao cotidiano de 

Goiás. Isso acabava criando no ouvinte uma sensação de afinidade com a emissora, o que, 

conseqüentemente, o atraia para ouvi-la constantemente. É nesse sentido que junto ao 

conteúdo comunicativo da localidade, era veiculado o conteúdo desejado pelo Estado. 

Além de um programa voltado especificamente para noticiar informações do governo toda 

sua programação era elaborada de acordo com as intenções do Estado. Assim a emissora 

garantia que os interesses estatais fossem divulgados. A fundação da rádio Clube em 

Goiânia, representou, portanto, um incremento proporcionado pelo Estado às diversas 

estratégias por ele utilizadas para contribuir com o avanço do capitalismo. 

Assim, para cuidar do bom funcionamento da emissora, no que diz respeito ao 

objetivo para qual a criaram, foi delegada a sua direção a um integrante do DIP, Francisco 

Pimenta Neto. Com isso, o DIP controlava de dentro da emissora o conteúdo a ser 
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veiculado. Para perceber a ação do DIP sobre os meios de comunicação encontramos na 

Revista Oeste de 1944 uma entrevista do então dirigente deste órgão neste Estado, Gerson 

de Castro Costa. Naquele momento o entrevistador fez a seguinte indagação: “qual tem 

sido a espécie de relação entre o DEIP e a rádio-difusão, no tocante aos interesses do 

Estado?” (OESTE, 1944, p. 868). Vejamos a resposta. 

O DEIP vem mantendo assídua colaboração com a rádio-difusão. A única 
emissora goiana, a ZYG-3 mantém um programa diário, irradiado às expensas 
deste Departamento, a “Hora do Estado”, que vem certamente prestando um 
excelente serviço no tocante à divulgação dos atos e dos assuntos oficiais em 
geral. Com amplo noticiário, agora cuidadosamente redigido, a “Hora do 
Estado”, que se inicia às 10 horas da manhã dos dias úteis, será dentro em breve 
transmitida diretamente das instalações do Departamento, há pouco adquiridas. 
Ainda mais: O DEIP remete freqüentemente, por via aérea, notícias de Goiaz às 
principais emissoras do país, como a Rádio Nacional, a Rádio Tupi e outras. 
Esse noticiário é aproveitado de modo bastante satisfatório, como se pode 
verificar através das constantes irradiações que se ouvem quase todos os dias 
(COSTA, 1944, p. 868). 

 

Portanto, as idéias estatais eram diariamente divulgadas através da rádio Clube, seja 

com a utilização de programas informativos como também através da música, do 

radioteatro, programas humorísticos, novelas etc. Como nos contou José Cunha Júnior, 

“um dos momentos mais gloriosos do rádio foi a entrada em cena da radionovela. Em 

Goiânia, o teatro radiofônico deve sua presença ao esforço de pessoas como Cici Pinheiro 

– a primeira autora de novela para o rádio” (JÚNIOR, 1992, p. 115). 

Até aqui, final de 1944, havia na rádio Clube a presença constante de órgãos 

estatais. O fim da Segunda Guerra Mundial marca o início de um novo regime de 

acumulação capitalista exigindo assim a reorganização das relações de produção de todo o 

mundo e conseqüentemente a forma de relacionamento do Estado com a sociedade. No 

Brasil, ocorre a queda do Estado ditatorial, e em Goiás o fim do poder absoluto do 

interventor. Nesse sentido, finaliza a ação direta do DIP e dos DEIPs nos meios de 

comunicação. A partir de agora, a rádio Clube de Goiânia deixa de ser uma porta voz do 

Estado, cujos dirigentes têm agora a “liberdade” para criar seus programas de acordo com 

os seus interesses, sem a interferência do Estado. 

Até 1945, ou seja, por três anos, a rádio Clube de Goiânia foi dominada e 

controlada pela política nacionalista do Estado. Posteriormente, ocorre basicamente o 

                                                                                                                                                    
10 Nesta mesma nota está colocada toda a programação da emissora naquela época. Devido ao reduzido 
espaço disponível para este texto, optamos por colocar apenas um trecho da nota referente à programação 
semanal. 
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domínio abrangente do “capital comunicacional” em suas programações, embora de forma 

embrionário até 1950. É a partir deste momento que há o predomínio de um modelo norte-

americano nas emissoras de rádio de todo o Brasil, ou seja, “formado por um conjunto de 

emissoras montadas sobre uma estrutura predominantemente comercial, voltadas para os 

interesses do mercado e financiadas pela verba da venda de publicidade” (CALABRE, 

2003, p. 02). 

Em 1946, é fundada a segunda emissora de rádio em Goiás com o consentimento 

do Estado, a rádio Carajá de Anápolis. De acordo com Haydée Jayme, 

Em 1946, chegaram a esta cidade, vindos de Bauru, Estado de São Paulo, 
João e Ermetti Simonetti, para aqui instalarem a primeira estação 
radiofônica. 
Resolvidos os trâmites legais, João Simonetti voltou a Bauru, ficando aqui o 
seu filho Ermetti, que, em dezembro de 1946, colocou no ar a Rádio Carajá 
de Anápolis, com o prefixo ZYJ-3 (FERREIRA, 1981, p. 261). 

 

 Ermetti Simonetti era filho do italiano João Simonetti o qual era um empresário que 

vivia nesta época na cidade de Bauru, São Paulo, onde foi também fundador de outras 

emissoras de rádio (Bauru Rádio Clube, Rádio Emissora Terra Branca etc). João Simonetti 

tinha um grande vínculo com o empresário Assis Chateaubriand o qual detinha a 

propriedade de inúmeras concessões de emissoras de rádio e TV que ele denominou 

“Diário dos Associados” e ambos mantinham fortes laços de amizade com Getúlio Vargas. 

Foi esta amizade que facilitou os trâmites para que Chateaubriand fundasse a primeira 

emissora de TV do Brasil a PRF-3 TV Difusora de São Paulo em 1950 e João Simonete a 

primeira emissora de TV no interior do Brasil, na cidade de Bauru, a TV Bauru Canal 2. 

Segundo Valquíria Passos, 

O ano de 1950 foi marcado pela implantação da televisão no Brasil, 
colocando o país como o quarto do mundo na radiodifusão de imagens. Um 
empresário, do tipo visionário, chamado Francisco de Assis Chateaubriand 
Bandeira de Melo, contrariando todos os indicativos de uma pesquisa feita 
pelos americanos no país, decide implantar a televisão. Chateaubriand, torna-
se na época, dono de um império chamado Diários Associados, composto 
por 36 emissoras de rádio, 34 jornais e 18 canais de televisão. 
No início da televisão, os primeiros jornalistas e apresentadores foram 
importados do rádio, fazendo uma locução radiofônica com imagens. Este 
modelo durou alguns anos, até a adoção do modelo americano de linguagem 
televisiva. 
O telejornalismo nasceu praticamente junto com a primeira emissora, a PRF-
3, TV Difusora de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950. Este nome 
durou poucos dias, passando depois a chamar-se TV Tupi (KNEIPP, 2000, p. 
02). 
 
Na década de 50, o empresário João Simonetti já cogitava implantar na 
cidade de Bauru uma emissora de TV. 
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Só não se tem certeza da data exata em que a televisão bauruense entrou no 
ar, entre os últimos anos da década de 50 e o início dos anos 60. 
Oficialmente, a TV Bauru – Canal 2, primeira emissora interiorana da 
América Latina, entrou em funcionamento no dia 1º de agosto de 1960, mas 
antes disso a emissora já operava, sem que a Presidência da República 
tivesse concedido, ainda, a licença em caráter experimental (KNEIPP, 2000, 
p. 06). 

 

 Como podemos observar a rádio Carajás de Anápolis tinha por trás de sua fundação 

um empresário que mantinha fortes vínculos com Getúlio Vargas e com Chateubreand o 

qual, inclusive, influenciava algumas decisões políticas de Vargas. Porém, ao fundar a 

emissora de rádio Carajá em Anápolis, João Simonetti concede ao seu filho a direção da 

mesma, o qual passou a dirigi-la juntamente com sua esposa, Elidia Simontte. No início da 

década de 1950, dezembro de 1951, Hermette Simonetti falece e a emissora muda de 

proprietário. Segundo Hélio Rocha 

A viúva de Ermetti, Elidia, continuou ligada à emissora. Quando Anápolis 
comemorou o cinqüentenário, ela era a diretora-artística. Nessa época, a 
Carajá se tornara Sociedade Anônima, tinha como diretor-presidente, Plínio 
Gonzaga Jayme; como diretor vice-presidente, Eurípedes Gomes de Melo, 
como diretor-superintendente, Fernando Cunha Júnior; como diretor-
comercial Félix Jayme Neto; e Elidia como diretora-artística (ROCHA, 
2007, p. 137-138). 

 

Hoje a emissora é de propriedade de religiosos franciscanos e tem como nome 

Vozes do Coração Emaculado. 

Seguindo então nosso percurso histórico, no ano seguinte à fundação da rádio 

Carajá de Anápolis, em 1947, é fundada na cidade de Ipameri a rádio Xavantes, por César 

Augusto Ceva, filho de Waldemar, aquele que já citamos anteriormente, responsável pela 

criação de alguns serviços de alto-falantes naquela cidade. 

César Augusto era descendente de uma família que tinha fortes envolvimentos com 

partidos políticos da região. Em uma época integrou um partido que administrava a cidade. 

César Augusto e seu pai tinham muita habilidade com eletrônica e eram eles mesmos que 

fabricavam os próprios transmissores. Foi assim que César criou os transmissores 

utilizados nas primeiras transmissões da rádio Xavantes. Através de uma passagem do 

livro de Nildo Junqueira podemos perceber a habilidade de Waldemar na produção de 

transmissores de rádio. Em suas palavras, 

Waldemar teve passagens interessantes e as vezes hilariantes, como rádio 
amador na terra. Durante a 2ª guerra mundial, principalmente na entrada d 
Brasil na guerra. O comando do 6º B.C. [Batalhão de Caçadores] em Ipameri 
recebeu uma comunicação do Comando Geral da 4ª Região de Juiz de Fora, 
que um radio amador de Ipameri estava intervindo em suas comunicações, o 
PY2UA. Foi um oficial a sua casa e solicitou que encerrasse suas 
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comunicações, pois interferia no Comando em Juiz de Fora. Passou alguns 
dias, e lá estava Waldemar novamente com seu PY2UA, no ar, e nova 
reclamação, indo o Coronel Pirineus requisitar as peças básicas de seu 
transmissor. Mas, não durou muito, e após uma semana lá estava Waldemar 
no ar. E o oficial requisitou novamente as “novas” peças. Daí algumas 
semanas o cel. Pirineus ficou surpreso que o Comando de J. De Fora 
reclamava do Waldemar no ar. Foi quando o Cel. Explicou que o homem era 
um gênio, e que era suficiente ter uma lâmpada na mão que a transformava 
em radio transmissor. Riram muito e deixaram Waldemar sossegado com as 
transmissões (LOPES, s/d, p. 61) 

 

 Esta mesma habilidade de Waldemar foi desenvolvida por seu filho César que 

também construía seus próprios transmissores, como nos disse numa conversa Rafa Daher 

que na época era casada com César e o acompanhava nas atividades que envolviam a 

emissora. Segundo ela 

Ele era rádio amador. Mas a vontade dele era sempre aumentar o seu recurso 
para alcançar comunicação mais distante, para outros países, então tinha esta 
loucura né. E quem é rádio amador, gosta muito de mexer com a 
aparelhagem também. Então o César era muito ligado a rádio e muito 
conhecedor também. Então montagem de aparelhos, ele montava aparelhos. 
E os aparelhos dele, todos eram montador por ele. Mas ia sempre 
aumentando a potência para poder chegar mais distante. E nesta ocasião ele 
estava construindo um aparelho, um emissor enorme, da altura disto aí 
(mostrando uma escrivaninha que estava ao lado), era uma coisa enorme que 
ele queria se expandir. A esta altura, o pessoal da política, o candidato, 
achou que podia, veio pedir o César para fazer um aparelho para emitir as 
propagandas pra esta vizinhança, quer dizer onde eles tinham que arrebanhar 
eleitores. Então para abranger esta parte. 
Aí o tempo era curto, porque estas coisas demoram, e tem que pedir peças de 
fora e tudo isto. Então ele já estava com um aparelho dele quase pronto, pra 
ele. E transformou num aparelho de emissão, num sei se ele aumentou a 
potência, como foi, sei que ele transferiu, ao invés de ser um transmissor de 
rádio amador ele passou a ser um transmissor para diversas cidades (CEVA, 
entrevista realizada no dia 27 de dezembro de 2007). 

 

 Ainda segundo Rafa Daher, as peças utilizadas na construção dos transmissores da 

rádio Xavantes foram trazidas de São Paulo e eram peças muito caras o que demandava 

certas quantias de dinheiro para construir a emissora. Além das peças, também tinha os 

gastos com funcionários o que fez com que César Augusto não conseguisse arcar com as 

despesas conseqüentes das exigências diárias para o funcionamento da emissora (gasto 

com energia, pagamento de funcionários, reposição e reparo das peças etc). Quando 

questionamos sobre as despesas da emissora, ela respondeu o seguinte: 

Hã... Aí que está a maior dificuldade. Porque a emissora tinha que ter renda e 
a renda vem da propaganda. Então o que se fazia? Propaganda aqui na 
cidade, alguma outra propaganda, mas era só dentro da cidade mesmo. E era 
muito pouco, porque não é todo mundo que quer fazer propaganda. De forma 
que pesava muito e a gente tinha que arcar com as despesas. Porque tinha 
empregados, tinha que pagar os empregados. Foi muito difícil, foi por isso 
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que ele vendeu. Por que não tava dando pra sustentar. E veio a política e 
interessou e comprou. Fora disso, não tinha ninguém que interessou em 
comprar (CEVA, entrevista realizada no dia 27 de dezembro de 2007). 

 

Foi devido às dificuldades financeiras que o levou a passar os seus direitos da rádio 

Xavantes para um integrante de um partido político, Jerônimo Coimbra Bueno, que na 

época, segundo Rafa Daher, era candidato a governador do Estado. Já em meados da 

década de 1950, Jerônimo repassou os direitos da emissora para uma instituição religiosa 

de Ipameri, os quais permanecem até hoje na direção da emissora.  

Depois de funcionar vários anos sob o comando de César Augusto Ceva foi 
vendida para Coimbra Bueno. Foi vendida pra ele. Estava disputando o 
cargo de governador do Estado. Depois a paróquia se interessou pela 
emissora comprando-a do proprietário da época. Porque o Coimbra Bueno se 
interessou pela Xavantes por causa da política dele. Ele era candidato a 
governo do Estado então ele se interessou e comprou. Mas também passado 
a política não tinha mais interesse. Mas aí a paróquia se interessou e 
comprou (CEVA, entrevista realizada no dia 27 de dezembro de 2007). 

 

 Chegamos então a 1950 quando é fundada a rádio Brasil Central em Goiânia por 

Jerônimo Coimbra Bueno, o mesmo que adquiriu de César Augusto Ceva os direitos da 

rádio Xavante de Ipameri. Não entraremos em detalhe sobre esta emissora já que a nossa 

proposta de pesquisa limita-se à década de 1940. Mas podemos constatar que a partir dos 

anos cinqüenta houve inúmeras liberações de concessões para o Estado de Goiás, o que, 

conseqüentemente, proporcionou o aumento de emissoras de rádio no Estado. Dezenas de 

concessões de rádio foram liberadas e assim a sociedade goiana, de norte a sul, passou a 

conviver com a presença das emissoras de rádio em seu cotidiano. 

Assim, com as três emissoras de rádio funcionando, o que se percebia é que existia 

primordialmente o objetivo lucrativo que se associava com o objetivo de partidos locais 

que agora (de 1946 em diante) utilizavam o rádio diferentemente da maneira que este era 

utilizado no período estadonovista, ou seja, agora deveriam pagar pelo serviço radiofônico, 

já que antes, o partido que dominava e dirigia o Estado, fazia uso dos meios de 

comunicação sem ter que arcar com qualquer despesa. Esta forma de relacionamento dos 

partidos com as emissoras de rádio a partir da segunda metade da década de 40 pode ser 

percebida no que nos relatou José Cunha Júnior, um dos primeiros locutores da primeira 

emissora de rádio de Goiás, rádio Clube. Segundo ele, 

Os partidos queriam aproveitar o mundo do rádio. Tinha as tabelas. Eles 
pagavam, usavam e tiravam proveito. Não tinha nem uma restrição. Todo 
mundo queria tirar vantagem. Até hoje. É a mesma coisa, não tem diferença 
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nenhuma. Só varia preço e varia o fechamento do contrato, mas é tudo 
igualzinho (JUNIOR, julho de 2006). 

  

Então, aparentemente, as primeiras emissoras de rádio fundadas em Goiás passaram 

por duas fases na década de 40, uma primeira fase em que as programações eram 

controladas diretamente pelo Estado, que foi do seu surgimento em 1942 até o final de 

1945, quando findou a Segunda Grande Mundial, e uma segunda fase que vai do início de 

46 ao fim desta década, demarcada, em sua expressão jurídica, pela queda do Estado Novo 

e predomínio do “capital comunicacional”. 

Desta forma, o objetivo dos fundadores das primeiras emissoras de rádio em Goiás, 

e de forma mais explicita após 1945, bem como, o interesse daqueles que se aventuraram a 

trabalhar no rádio, estava intimamente ligado à questão lucrativa. Esta questão estava, 

inclusive, presente nas principais emissoras do Brasil na década de 30 que funcionavam a 

partir da legislação de 32, quando foi estabelecido que emissoras de rádio poderiam ser 

utilizadas para fins comerciais. Como afirma a pesquisadora Lia Azevedo, 

Ao longo do século XX o rádio foi se mostrando um veículo de publicidade 
economicamente rentável. A Legislação promulgada em 1932 oferecia solução 
para o problema da sobrevivência financeira das emissoras, ao mesmo tempo 
que garantia ao Estado uma hora diária da programação em todo o território 
nacional para a transmissão do programa oficial do governo. O Programa 
Nacional, previsto por Lei em 1932, somente alcançou plenamente os objetivos 
esperados em 1939 com a criação da Hora dos Brasil (AZEVEDO, 2004, p. 71). 

 

Portanto, depois de 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o conjunto 

informativo das emissoras sofre alterações. Desde então, a existência do rádio estava 

essencialmente e claramente dominada pelo capital comunicacional e os partidos políticos 

seriam, neste ínterim, um dos meios dos proprietários de emissoras lucrarem com a 

mercantilização de seus programas. 

Nesse sentido, o partido político que almejasse utilizar das emissoras, poderiam o 

fazer através do pagamento de horários que tinham preços estabelecidos, ou, pela aquisição 

de concessões11. A forma que a emissora de Anápolis, rádio Carajá, por exemplo, se 

relacionava com os partidos políticos era semelhante a da rádio Clube. Segundo Juvenal de 

Barros, a rádio Carajá era utilizada pelos dois principais partidos políticos rivais de 

Anápolis, PSD e UDN. Segundo ele “era uma espada, dos dois lados. Faturava, queria era 

faturar” (BARROS, agosto/2007). 

                                                 
11 É neste período que surgem várias emissoras de rádio, nas diversas partes do Brasil, fundadas por membros 
de partidos políticos. 
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Caso semelhante aconteceu com a rádio Xavantes de Ipameri. Contudo, a idéia que 

deu origem à emissora, veio de um candidato a prefeito da cidade, que objetivada 

interesses políticos com a rádio. 

O objetivo principal da criação da rádio Xavantes foi o interesse político. Foi! 
ela nasceu do interesse político daquele momento. Os políticos queriam 
transmitir não tão longe, porque não era potente, me parece que naquele tempo 
foi 250 kw. Uma coisa assim pequena. Mas servia pra transmitir para as 
fazendas, para estas cidadezinhas em volta do município, então já era uma coisa 
importante pra eles. Então aqui está, o objetivo principal da criação da rádio 
Xavantes foi o interesse político (Rafa Daher Ceva. Entrevista realizada em 
dezembro de 2007). 

 

Com esta mesma intenção é fundada em 1950 a rádio Brasil Central. Com isso, 

podemos afirmar que intenções políticas e intenções comerciais mesclavam-se no conjunto 

comunicacional transmitidos pelas primeiras emissoras de rádio que surgiram em Goiás na 

década de 40. E nesse sentido percebemos que a história do rádio em Goiás é determinada 

pela expansão e reprodução do capitalismo, uma vez que foi no bojo das transformações 

sociais realizadas em Goiás, pelo avanço do capitalismo pelas terras goianas, que se deu o 

surgimento das primeiras emissoras. Assim, a determinação está na sua expansão, que 

essencialmente se dá mediada pela luta de classes. O desenrolar desta história e uma visão 

mais detalhada das especificidades que compõe o início do rádio em Goiás, será 

desenvolvido com mais precisão na segunda etapa desta pesquisa que virá acontecer 

brevemente. 
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