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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar a participação da mulher no 

meio radiofônico paulistano durante as décadas de 1920 a 1950, fase de formação do 

meio e da Indústria Cultural no Brasil. A pesquisa parte da hipótese de que a 

participação da mulher no rádio não tem sido investigada de acordo com sua devida 

importância, ao não aparecer de forma significativa nos anais de comunicação do país, 

conforme pesquisa exploratória para fundamentação da tese. Ao pesquisar as 

mulheres que fizeram parte desse meio, acredita-se que a pesquisa poderá contribuir 

para a maior pluralidade do conhecimento da história e da memória do rádio, 

especialmente em relação ao universo das emissoras da cidade de São Paulo. Os 

métodos de pesquisa pressupõem a análise de produção sobre o meio radiofônico, 

nesse recorte de tempo e geográfico, por meio de um levantamento documental e 

bibliográfico de artigos científicos, livros, revistas, teses e dissertações, bem como 

dados demográficos e urbanos em fontes oficiais. O intuito é verificar quais foram as 

mulheres que trabalharam nas emissoras de rádio da capital paulista e fazer uma 

categorização entre aquelas consideradas as estrelas do rádio e as outras 

profissionais que trabalhavam nas emissoras.  

 

Palavras-chave: Rádio. Mulher no rádio. Cultura midiática. Imaginário midiático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ABSTRACT 

 
 
The main goal of the present work is to study the participation of women on the radio 

of São Paulo from the 1920s to the 1950s, a phase of the formation of this media and 

of the Cultural Industry in Brazil. The research starts from the hypothesis that the 

participation of the women on the radio has not been investigated in accordance with 

its importance, as it does not appear significantly in the records of communication in 

the country, according to an exploratory investigation to support the thesis. 

Researching the women who were part of this media, it is believed to contribute to a 

greater plurality of knowledge in the history and memory of the radio, especially 

regarding the radio stations in the city of São Paulo. The research methods 

presuppose the analysis of the production of the radio in the time and place established, 

through a documentary and bibliographic survey of scientific articles, books, 

magazines, theses and dissertations, as well as demographic and urban data in official 

sources. The aim is to verify which women worked on radio stations in the capital of 

São Paulo and to make a categorization between those considered the stars and the 

other professionals who worked on the stations. 

 

Keywords: Radio. Woman on the radio. Media culture. Media imaginary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como principal objetivo estudiar la participación de la mujer 

en el ambiente radiofónico de São Paulo durante las décadas de 1920 a 1950, fase 

de formación del medio y de la Industria Cultural en Brasil. La investigación parte de 

la hipótesis de que la participación de la mujer en la radio no ha sido investigada en la 

debida importancia, ya que no aparece de manera significativa en los anales de la 

comunicación en el país, según la investigación exploratoria que sustenta la tesis. Al 

investigar a las mujeres que formaron parte de este medio, se cree que la investigación 

puede contribuir para una mayor pluralidad de conocimientos sobre la historia y la 

memoria de la radio, especialmente en relación al universo de las emisoras de la 

ciudad de São Paulo. Los métodos de investigación presuponen el análisis de la 

producción en el medio radiofónico en este corte temporal y geográfico, a través de 

una encuesta documental y bibliográfica de artículos científicos, libros, revistas, tesis 

y disertaciones, así como datos demográficos y urbanísticos en fuentes oficiales. El 

objetivo es verificar qué mujeres han trabajado en las radios de la capital de São Paulo 

y hacer una categorización entre las consideradas estrellas de la radio y las demás 

profesionales que actuaban en las radios. 

 

Palabras clave: Radio. Mujer en la radio. Cultura mediática. Imaginario mediático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTA DE FIGURAS 

 
 
Figura 1 –  Categorização das Mulheres do Rádio Paulistano..................................20 

Figura 2 –   Mapa de Expansão da Área Urbanizada da cidade de São Paulo        
         1915–1929...............................................................................................29 

Figura 3 –   Avenida Paulista 1928............................................................................33 

Figura 4 –   Capa do programa da Semana de Arte Moderna de 1922, autoria de Di 
          Cavalcanti...............................................................................................36 

Figura 5 –   Anúncio para a apresentação de Guimar Novaes na Rádio São Paulo 42 

Figura 6 –   Capa da Revista O Cruzeiro (1930)........................................................46 

Figura 7 –   Anúncio Creme Dental Odol – Revista O Cruzeiro (1930)......................46 

Figura 8 –   Dona Maria Fernandes fala ao Batalhão 9 de julho................................50 

Figura 9 –   Mulheres preparando comida para as tropas.........................................50 

Figura 10 – Mapa de Expansão da Área Urbanizada da cidade de São Paulo 1930 –  
         1949........................................................................................................57 

Figura 11 – Propaganda dos cigarros Columbia com foco no público feminino nos                
          anos 1950..............................................................................................65 

Figura 12 – Beatriz Roquette-Pinto em 1923 no estúdio da PRA 2 – Sociedade Rádio 
   do Rio de Janeiro....................................................................................72 

Figura 13 – Novelas religiosas em São Paulo...........................................................85 

Figura 14 – Carmen Miranda (1948)..........................................................................97 

Figura 15 – Ângela Maria (1953)................................................................................98 

Figura 16 – Emilinha Borba (1956)............................................................................98 

Figura 17– Marlene (1954)........................................................................................99 

Figura 18 – Maysa (1959)........................................................................................100 

Figura 19 – Daisy Lucidi (1950)...............................................................................100 

Figura 20 – Hebe Camargo na Revista do Rádio.....................................................128 

Figura 21 – Arlete Montenegro como radioatriz.......................................................140 

Figura 22 – Cacilda Lanusa e Mary Gonçalves, Princesa e Rainha do Rádio de 
1952 ........................................................................................................................141 



Figura 23 – Edith de Moraes: estrela máxima........................................................145 

Figura 24 – Carmen Silva: estrela sob medida.......................................................146 

Figura 25 – Tilde Serato..........................................................................................149 

Figura 26 – Jane Batista – locutora da Rádio São Paulo........................................164 

 
 

  



LISTA DE TABELAS 
 

 
Tabela 1 –  População Brasil - Total e Estrangeiros 1872–1960...............................31 
 
Tabela 2 –  Artistas Participantes da Semana de Arte Moderna de 1922.................37 
 
Tabela 3 –  População do Brasil – Taxa de Alfabetização 1872–1940.....................53 
 
Tabela 4 –  População do Brasil, Estado de São Paulo e Capital Paulista – Taxa de 
   Alfabetização 1940.................................................................................59 
 
Tabela 5 –  População São Paulo – Capital / Taxa de Alfabetização Homens e      
   Mulheres – 1940.....................................................................................59 
 
Tabela 6 –  Número de Emissoras por Estado no início dos anos 1940...................61 
 
Tabela 7 –  Número de Emissoras de Rádio fundadas no Brasil, conforme o ano de 
          instalação...............................................................................................78 
 
Tabela 8 –  Ganhadores do Troféu Roquette-Pinto em 28 de novembro de 1950...80 
 
Tabela 9 –  Ganhadoras do concurso de Rainha do Rádio que aconteceu                     
                   de 1937 até 1959....................................................................................91 
 
Tabela 10 – Lista das mulheres que trabalharam no rádio entre as décadas de 1920 
    e 1950 encontradas nesta pesquisa ..................................................101 
 
Tabela 11 – Lista das mulheres que trabalharam no rádio paulistano entre as    
    décadas de 1920 e 1950 encontradas na pesquisa............................178 
 

 
 
 
  



 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

Gráfico 1 – Número de mulheres que trabalharam no rádio de São Paulo e Rio de 
  Janeiro entre as décadas de 1920 e 1950 encontradas nesta pesquisa 
                  ...............................................................................................................104 
 
Gráfico 2 – Como as cantoras encontradas nesta pesquisa iniciaram no rádio  
         paulistano..............................................................................................138 
 
Gráfico 3 – Rádio atrizes encontradas nesta pesquisa que atuaram em outras mídias 
                   ..............................................................................................................151 
 
Gráfico 4 – Número de mulheres que trabalharam no rádio de São Paulo entre as 
         décadas de 1920 e 1950 encontradas nesta pesquisa.........................179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
LISTA DE SIGLAS 

 
 
ABR – Associação Brasileira de Rádio 

ACRESP – Associação dos Cronistas de Rádio do Estado de São Paulo 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas 

DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda 

DOP – Departamento Oficial de Propaganda 

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

IAB – Instrução Artística do Brasil 

IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

PIB – Produto Interno Bruto 

PRE – 4 Rádio Cultura  

PRA – 5 Sociedade Rádio São Paulo 

PRA – 6 Rádio Gazeta 

PRA – 6 Rádio Sociedade Educadora Paulista 

PRA – 2 Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

PRA – E Sociedade Rádio Educadora Paulista 

PRB – 6 Sociedade Rádio Cruzeiro do Sul 

PRB – 9 Rádio Sociedade Record 

PRE – 4 Rádio DKI (mais tarde Rádio Cultura) 

PRE – 7 Rádio Kosmos 

PRE – 8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro  

PRF – 2 Rádio Clube de Rio Claro 

PRF – 3 Rádio Club São Paulo 

PRF – 3 Rádio Difusora de São Paulo 

PRG – 2 Rádio Tupy Sociedade Anônima 

PRG – 7 Rádio Juanense 

PRG – 9 Rádio Excelsior 

PRG – 9 Rádio Nacional de São Paulo 

PRH – 3 Piratininga 

PRH – 7 Rádio Panamericana 

PRH – 9 Rádio Sociedade Bandeirante de Radiodifusão  

PRI –  2 Rádio Clube de Marília 

SBAT – Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 

USP – Universidade de São Paulo 

ZYD – 4 Rádio Londrina  

ZYK – 686 Rádio Eldorado 

ZYK – 779 Rádio Nove de Julho 

 
 
 
 
 



 
SUMÁRIO 

 
 
INTRODUÇÃO...........................................................................................................17 

 

CAPÍTULO 1 – AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS DA CAPITAL  

                         PAULISTA E A CONDIÇÃO FEMININA, ANOS 1920–1950...........23 

1.1   A mulher paulistana de 1920 a 1950...............................................................25 

1.1.1 1920................................................................................................................28 

1.1.2 1930................................................................................................................43 

1.1.3 1940................................................................................................................56 

1.1.4 1950................................................................................................................63 

 

CAPÍTULO 2 – A MULHER NO RÁDIO RÁDIO.......................................................68 

2.1  O início da mulher na radiodifusão – anos 1920 e 1930................................71 

2.2  A mulher na “Época de Ouro” do rádio – anos 1940 e 1950.........................77 

2.2.1  Radionovelas....................................................................................................81 

2.2.2  Programas de auditório....................................................................................88 

2.2.3  As rainhas do rádio..........................................................................................91 

2.2.4  Revistas do rádio.............................................................................................95 

2.3  Os segmentos em que elas atuavam............................................................101 

 

CAPÍTULO 3 – AS ESTRELAS DO RÁDIO PAULISTANO...................................105 

3.1  O rádio como um meio comercial e cultural.................................................106 

3.2  Rádio e imaginário..........................................................................................112 

3.3  As estrelas do rádio paulistano.....................................................................119 

3.3.1 As cantoras do rádio paulistano......................................................................122 

3.3.2  As atrizes do rádio paulistano........................................................................139 

 

CAPÍTULO 4 – AS PROFISSIONAIS DO RÁDIO PAULISTANO..........................153 

4.1  As locutoras do rádio paulistano..................................................................158 

4.2  As dramaturgas do rádio paulistano.............................................................165 

4.3  As musicistas do rádio paulistano................................................................169 

4.4  As produtoras do rádio paulistano................................................................173 



4.5  Panorama geral das profissionais do rádio paulistano..............................177 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................180 

 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

INTRODUÇÃO  

 

Há cem anos realizou-se a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil, 

em 22 de setembro de 1922, quando o então presidente da República Epitácio Pessoa 

discursou por meio de um transmissor instalado no Morro do Corcovado na cidade do 

Rio de Janeiro. Esse fato mudou não apenas a história da comunicação em nosso 

país, mas também a própria história do Brasil, já que o rádio foi o primeiro meio de 

comunicação de massa, que também alterou a maneira com que a informação e o 

entretenimento chegassem até a população. Portanto, esta tese, concluída neste ano 

especial, o centenário do rádio no Brasil, busca contribuir para estudos a respeito da 

história do rádio. 

A pesquisa realizada para este trabalho faz parte de um projeto temático sobre 

as Rádios Pioneiras nas décadas de 1920-50 Brasil-Espanha, que têm como 

pesquisadores responsáveis o Prof. Dr. Antonio Adami, da Universidade Paulista de 

São Paulo, e o Prof. Dr. Manuel Ángel Fernández Sande, da Faculdad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid-Espanha, cujo objetivo 

central é a investigação da história e do desenvolvimento da radiofonia nos dois 

países. 

Seguindo essa linha de pesquisa, deu-se origem à dissertação de mestrado 

desta pesquisadora, intitulada A pauliceia radiofônica não contada (2019), que tratou 

da história das emissoras de rádio que foram fundadas entre os anos 1920 e 1950  no 

estado de São Paulo, que não tinham suas histórias publicadas, contribuindo para a 

pesquisa do Prof. Dr. Antonio Adami, publicada no livro O rádio com sotaque paulista 

(2014). 

Agora, desenvolvendo estudos na mesma linha, foi realizada a pesquisa sobre 

a presença feminina nas emissoras de rádio da cidade de São Paulo, no mesmo 

recorte de tempo (1920–1950), por meio de uma identificação dessas mulheres. Esta 

tese trata da história social do rádio.  

Pesquisar a respeito da mulher no rádio foi como montar um grande          

quebra-cabeças. Cada peça foi de grande valia na reconstrução da história feminina 

nos primórdios da radiofonia paulistana. A busca por informações em livros, revistas, 

artigos, documentos, teses, dissertações e outras fontes que pudessem auxiliar no 

embasamento teórico desta tese foi um trabalho cujas peças que foram se encaixando 

e demonstrando, ao longo do processo, o quão necessário é resgatar essa trajetória 
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que reúne as mulheres que fizeram parte da história do rádio paulistano, bem como 

da história do Brasil. Nomes como o de Ivani Ribeiro, uma grande dramaturga do rádio 

e posteriormente da televisão, de Hebe Camargo, que iniciou sua carreira cantando 

em emissoras de rádio – e, mais tarde, tornou-se uma importante apresentadora de 

televisão –, dentre outros grandes nomes da história da comunicação brasileira, 

apareceram durante a pesquisa. No entanto, surgiram também nomes de diversas 

outras mulheres, não tão conhecidas, mas que tiveram grande importância para o 

meio radiofônico. 

Desde a sua inauguração em nosso país, o rádio se tornou parte da vida dos 

brasileiros, influenciando diretamente valores, costumes, crenças, culturas. O que é 

transmitido pelas ondas do rádio pode influenciar o repertório cultural de uma região, 

principalmente pelo alcance que possui. É nesse sentido que escreve Adami (2014, 

p. 7): “é o rádio um poderoso mediador da cultura popular brasileira e paulista, com 

poder para mover as massas”. Esse meio se dissemina nas radionovelas, programas 

de auditório, radiojornalismo, locutores, rádio atores, orquestras, produtores, 

programas em geral, e tantas outras referências que construíram a cultura nos quatro 

cantos do Brasil.  

Portanto, estudar o rádio paulista é poder recuperar lembranças de uma época 

importante para a história da cidade de São Paulo e de sua população. Estudar a 

mulher, nesse contexto, proporciona ampliar, ainda mais, os estudos 

comunicacionais, pois ela fez parte dos processos que envolveram a evolução desse 

meio.  

A mulher esteve presente desde o início do rádio, em sua fase ainda 

experimental. Exemplo disso é Maria Beatriz Roquette-Pinto, filha de Edgar Roquette-

Pinto (1884 – 1954), criador da PRA – 2 Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira 

emissora oficial do Brasil, que logo no início da radiodifusão já ajudava seu pai na 

locução da emissora. Depois dela, muitas outras mulheres fizeram suas carreiras 

atrás dos microfones de emissoras de rádio país afora. 

Uma pesquisa se justifica pela sua relevância social e cientifica. “Entendemos 

que a pesquisa científica visa à produção de conhecimento novo, relevante teórica e 

socialmente. Entende-se aqui, o ‘novo’, como um conhecimento que preenche uma 

lacuna importante do saber [...]” (ADAMI, 2014, p. 35). Nesse sentido, nosso objeto 

de estudo, bibliografia e método de trabalho foram se definindo à medida que se deu 

a compreensão da necessidade de estudar a mulher no meio radiofônico, partindo da 
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hipótese de que a participação da mulher no rádio não tem sido investigada de acordo 

com sua devida importância. O estudo sobre a mulher no meio radiofônico, em nosso 

país, encontra-se embrionário, sendo raros os trabalhos que o contemplam ainda nos 

dias de hoje, conforme pesquisa realizada em repositórios (EBSCO, Biblioteca Digital 

USP, CAPES,  Compós, Intercom, dentre outros) e bibliotecas (Universidade Paulista, 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo). Observou-se que existem inúmeros estudos sobre a mulher na 

comunicação em geral (cinema, televisão etc.), contudo, foi encontrado um número 

pequeno de pesquisas que discutem a mulher no rádio. Dentre os trabalhos 

encontrados nesta pesquisa, são abordadas as cantoras do rádio, as Rainhas do 

Rádio, a mulher no radiojornalismo, no radiojornalismo esportivo, sobre uma ou outra 

mulher especifica, porém, nenhum que reunisse as mulheres que trabalharam ou 

trabalham tanto em atividades artísticas (cantoras, rádio atrizes) como em outras 

áreas criativas e técnicas (locutoras, dramaturgas, musicistas, produtoras) das 

emissoras de rádio. 

Posto isso, o presente trabalho tem por objetivo investigar a participação 

feminina no meio radiofônico entre os anos 1920 e 1950 na cidade de São Paulo, além 

de buscar entender de que modo se concretizou a atuação dessas mulheres no rádio 

paulistano durante o período em estudo, investigar em quais segmentos/atividades de 

trabalho do meio radiofônico elas atuaram, saber quais foram as mulheres que se 

destacaram durante o período e em quais programas de rádio ou em quais criações 

artísticas e técnicas mais relevantes elas tiveram envolvidas.  

Dada a natureza de nosso objeto de pesquisa, adotou-se uma abordagem 

qualitativa, tendo em vista o caráter investigativo e descritivo dos processos e 

significados que envolvem as profissionais do meio radiofônico presentes nesta tese. 

Denzin e Lincoln (1998) escrevem que a investigação qualitativa se assemelha a uma 

bricolagem, ou seja, uma montagem em que o pesquisador utiliza diversas fontes para 

chegar em uma resposta para sua pesquisa. Os resultados obtidos estão aqui 

relatados, buscando sempre interpretar os dados e cotejando-os com diferentes 

fontes. De acordo com a visão de Merriam (1998), a coleta e análise de dados, no 

caso de uma pesquisa qualitativa, devem ocorrer simultaneamente.  
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Fluxo metodológico da pesquisa 
 

 Pesquisa exploratória inicial. 

 Identificação das profissionais mulheres do rádio. 

 Classificação das profissionais em seis categorias: cantoras, radioatrizes, locutoras, 

dramaturgas, musicistas e produtoras. 

 Agrupamento das categorias em dois grandes segmentos quais sejam: estrelas e 

profissionais do rádio. Como segue: 

 

Figura 1 – Categorização das Mulheres do Rádio Paulistano 

 

 

As profissionais apresentadas nos capítulos 3 e 4, onde se encontram os 

segmentos estrelas e profissionais do rádio, respectivamente, poderiam se encaixar 

em mais de uma categoria. No entanto, cada uma delas aparecerá na categoria em 

que mais se destacou no meio radiofônico.  As mulheres que apresentadas nestes 

dois capítulos foram as que trabalharam e se destacaram no rádio de São Paulo, mas 

não necessariamente nasceram na capital paulista.  

Em pesquisas bibliográficas sobre o tema, um problema se impôs, ou seja, 

pouco material foi encontrado sobre as mulheres que trabalharam nas emissoras de 

rádio paulistanas entre os anos 1920 e 1950 e, portanto, um dos desafios tornou-se a 

busca por informações que auxiliassem no resgate e entendimento da trajetória da 

mulher no meio radiofônico de São Paulo. Muito da história deste meio tão relevante 
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está sendo perdida e esquecida, pois muitas emissoras passaram por reformulações, 

trocas de proprietários, encerramento de suas operações, e arquivos importantes 

foram e continuam sendo perdidos. “As dificuldades de acesso ao material – imerso 

nas bibliotecas públicas, em coleções particulares e arquivos pessoais de familiares 

– têm contribuído para que a história do rádio seja pouco conhecida” (CHAVES, 2007, 

p. 10). Portanto, não serão citadas todas as mulheres que participaram da radiofonia 

paulistana no período estudado (1920–1950), pois seria impossível resgatar todas 

elas, dada a dificuldade de encontrar registros sobre o tema.  

Além da pesquisa bibliográfica, também foi feita uma pesquisa sobre as 

mulheres que apareceram na coluna Rádio de São Paulo, da Revista do Rádio, feita 

em 57 edições do periódico, englobando os anos de 1949 e 1950, iniciando na edição 

nº 12, pois foi a primeira que apresentou a coluna que tratava da radiofonia de São 

Paulo, finalizando na edição nº 68, pois foi a ultima edição do ano de 1950. Esse 

recorte no número de edições analisadas foi feito pois seria impossível verificar todas 

as edições da revista, que foi publicada de 1948 até 1970. Esse levantamento 

contribuiu para que fossem encontradas outras mulheres que atuaram no rádio 

paulistano, além de ajudar a entender em quais emissoras e programas elas atuaram. 

No decorrer dos capítulos 3 e 4, estão trechos retirados dessa coluna.  

Os autores que embasaram teoricamente este trabalho, entre outros, são: 

Antonio Adami (2014); Carla Bassanezi Pinsky; Edgar Morin (1980); Gaston Bachelard 

(1994); Lia Calabre (2004); Luiz Artur Ferrareto (2001); Maria Elvira Bonavita Federico 

(1982); Nicolau Sevcenko (2003); Renato Murce (1976); Renato Ortiz (2001); 

Reynaldo C. Tavares (1999); Ronaldo Conde Aguiar (2010);  Thais Matarazzo Cantero 

(2013). 

A estrutura da tese está dividida em quatro capítulos além da introdução e 

conclusão, como segue: 

 
Capítulo 1 – As transformações socioculturais da capital paulista e a condição 

feminina, anos 1920–1950: Este primeiro capítulo traz uma contextualização histórica 

e social da cidade de São Paulo entre os anos 1920 e 1950, bem como da mulher 

neste recorte temporal e geográfico. O início do século XX foram anos em que a capital 

paulista passou por inúmeras transformações, como consequência de seu 

crescimento urbano-industrial, que afetaram as esferas sociais, econômicas e 

culturais. Nesse contexto, o papel social da mulher se modificou ao longo desses anos, 
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pois foi gradualmente entrando no mercado de trabalho e lutando para ter seus direitos 

ampliados e garantidos, tanto pela sociedade como pelo poder público.  

 

Capítulo 2 – A mulher no rádio: No segundo capítulo apresenta-se uma pesquisa 

exploratória das mulheres que atuaram em emissoras de rádio de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, então capital federal, consideradas as duas maiores cidades de nosso 

país no período aqui estudado (1920–1950). Grande parte dos artistas do meio 

radiofônico se consagraram em emissoras desses dois polos, além do grande 

intercâmbio de profissionais do rádio que houve entre essas duas localidades. Foi 

criado um panorama geral das mulheres que estiveram presentes no início da 

radiodifusão no Brasil. 

 

Capítulo 3 – As estrelas do rádio paulistano: Este capítulo é sobre as cantoras e 

radioatrizes que se destacaram no rádio da cidade de São Paulo. Elas entram no 

segmento de estrelas do rádio. O rádio comercial surgiu a partir da década de 1930 e 

fez com que o meio se voltasse mais para o entretenimento, fato que culminou com o 

aparecimento de programas que agradassem os ouvintes e com o surgimento dos 

grandes nomes do meio que despertaram o imaginário do rádio. 

 

Capítulo 4 – Profissionais do rádio paulistano: No quarto e último capítulo são 

abordadas as profissionais do meio radiofônico que não eram consideradas estrelas, 

mas que tiveram grande relevância na evolução deste meio. Elas foram divididas em 

quatro categorias: locutoras, dramaturgas, musicistas e produtoras e estão no 

segmento profissionais do rádio.  
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CAPÍTULO 1 – AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS DA CAPITAL  

    PAULISTA E A CONDIÇÃO FEMININA – ANOS 1920–1950 

 

Para compreender a trajetória da mulher no meio radiofônico no período em 

foco (1920–1950), fez-se necessário elaborar uma contextualização histórica em torno 

do papel social da mulher, da capital paulista e do rádio. Foram anos de grandes 

transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e, também, de 

acontecimentos em âmbito global, que repercutiram dentro e fora de nosso país. 

Ao longo da primeira metade do século XX, homens e mulheres 

desempenharam papéis sociais muito diferentes. “O papel social define a estrutura 

social, basicamente como um conjunto de normas, direitos, deveres e expectativas 

que condicionam o comportamento humano junto ao grupo ou dentro de uma 

organização” (MARTINS, 2010, p. 43). Nesse contexto, a mulher sempre precisou 

lutar para alcançar “sua justa posição de igualdade em relação ao homem” 

(MAGALHÃES, 1980, p.124), quer fosse na esfera social, cultural ou política. “Desde 

a mais remota antiguidade ocupou a mulher na sociedade uma posição subalterna ou, 

no mínimo, subsidiária ou complementar ao homem” (MAGALHÃES, 1980, p.125). 

No início do século XX, o sistema familiar tradicional no Brasil era pautado em 

valores patriarcais em que “a mulher deveria obedecer ao pai e marido, passando a 

autoridade de um para o outro através de um casamento monogâmico e indissolúvel” 

(SCOTT, 2013, p. 15-16). Nesse sentido, o homem era responsável por ser o provedor 

da família e o explorador do ambiente externo, ao passo que a mulher/mãe era 

incumbida das tarefas domésticas, administração da casa e das necessidades dos 

filhos. Entendia-se que essa estrutura de funcionamento familiar protegeria a 

continuidade da nossa espécie (AZAMBUJA, 2006, p. 85). Por outro lado: 

 

Durante o período de 1923 a 1943, muitas mulheres se destacaram, 
enfrentaram desafios de uma época em que o trabalho feminino era restrito 
ao lar. Porém, não permaneceram omissas, e buscaram nas mais variadas 
atividades conquistar um espaço marcante na área profissional. (TESSER, 
2009, p.16). 

 

Mudanças em particular nas áreas da economia, política e cultura favoreceram 

o declínio do modelo familiar patriarcal ao longo do século XX e franquearam às 

mulheres, especialmente as que viviam nos centros urbanos, maior participação no 
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mundo público (AZAMBUJA, 2006, p. 85). A mulher, que até então era dependente e 

submissa, passou a lutar por sua autonomia, fazendo com que o período em questão 

seja considerado “o século das mulheres” segundo as historiadoras Carla Bassanezi 

Pinsky e Joana Maria Pedro (2013, p. 09). Para as autoras, “foi uma época de 

ampliação de direitos e oportunidades e de mudanças, tanto na qualidade de vida das 

mulheres, quanto no imaginário coletivo” (PINSKY; PEDRO, 2013, p. 09).  

No Brasil, as primeiras décadas do século XX foram marcadas por mudanças 

significativas nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São 

Paulo, o impulso no desenvolvimento industrial veio transformar a “capital do café” em 

“metrópole industrial” (PETRONE,1955, p. 127).  

Acontecimentos mundiais de grande impacto, como a Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, e entre elas a Crise de 1929 (crash na bolsa de valores americana), 

repercutiram na capital paulista e resultaram no surgimento de um grande parque 

industrial, fazendo com que São Paulo se tornasse a maior metrópole econômica da 

América Latina. Outros fatores como a facilidade de obtenção de energia elétrica, a 

existência de um mercado consumidor interno na cidade de São Paulo, o afluxo de 

capitais nacionais e estrangeiros, a facilidade de mão de obra operária, a existência 

de um mercado fornecedor de matéria-prima, a rede de transporte da cidade, 

influenciaram o crescimento paulistano (PETRONE, 1995). 

 

[...] Coube à indústria paulistana o importante papel de haver valorizado o 
produto nacional, outrora sempre desprezado e preterido pelo produto 
estrangeiro, muitas vezes de qualidade inferior, [...] e principalmente, influir 
poderosamente sobre a área da cidade, sua população e a própria paisagem 
urbana. (PETRONE, 1955, p.129). 

 
 

Nesse período surgem o movimento modernista e também as primeiras 

emissoras de rádio.  

 

Desde 1922 o rádio havia sido introduzido no Brasil; não obstante, até 1935 
ele se organizava basicamente em termos não comerciais, as emissoras se 
constituindo em sociedades e clubes cujas programações eram sobretudo de 
cunho erudito [...]. (ORTIZ, 2006, p.39). 
 

 
Concomitantemente ao crescimento e ao desenvolvimento da capital paulista, 

o rádio se fez presente como importante meio de comunicação ao participar de 

inúmeros acontecimentos nacionais e internacionais. Luciano Simões Souza (2006), 
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diz que o rádio não apenas amplia a propagação de informações, como se caracteriza 

como mediador entre os indivíduos e o mundo, sendo fundamental na forma de 

perceber as experiências cotidianas. “A mídia representa uma dimensão essencial da 

nossa vida, impactando todas as áreas de atividade humana, envolvendo economia, 

política, cultura e a própria organização das relações sociais” (SOUZA, 2006, p. 47).  

É nesse cenário que a trajetória da mulher no rádio se entrelaça com a história 

da comunicação e com o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Posto isso, este 

capítulo trará uma contextualização histórica do papel social da mulher na cidade de 

São Paulo no período de 1920–1950. 

  

1.1  A mulher paulistana de 1920 a 1950 

 

A sociedade no século XIX, na Europa, foi marcada pela crença de que a 

mulher estava acabando com a instituição familiar com suas ideias de trabalhar fora 

de casa, o que destruiria a família, pois essas se desinteressariam pelo casamento e 

pela maternidade e deixariam de exercer seu devido papel na sociedade. Contudo, no 

início do século XX, esse cenário começou a mudar, e as mulheres iniciaram sua 

busca por trabalho fora do lar. No Brasil, nessa mesma época, a urbanização das 

cidades e a industrialização abriram novas perspectivas para as mulheres no mercado 

de trabalho, formando um novo modelo de interação social, em que homens e 

mulheres passam a se espelhar nos modelos europeus (AZAMBUJA, 2006, p. 85).  

Para Karl Marx (1968), a produção e a reprodução do ser social só se efetiva 

pelo trabalho, no qual a atividade laboral se apresenta como a gênese da realização 

do ser social, sendo este o ponto de partida para a humanização. Diante disso, o 

cidadão só está inserido na sociedade por meio de sua atividade laboral. No entanto 

“historicamente, o Brasil não acompanhou o mesmo ritmo mundial das mudanças de 

paradigmas em relação às trabalhadoras” (PINHEIRO, 2012, p. 29). 

Ao longo da história, a mulher brasileira assumiu um papel na sociedade que 

se restringia aos cuidados da família e da casa, enquanto os homens eram 

responsáveis pelo sustento financeiro. “A norma oficial ditava que a mulher devia ser 

resguardada em casa, se ocupando dos afazeres domésticos, enquanto os homens 

asseguravam o sustento da família trabalhando no espaço da rua” (FONSECA, 2000, 

p. 517).  
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No Brasil colonial haviam dois tipos de mulheres, a branca e a negra. A primeira 

era para casar e cuidar dos filhos e a segunda para trabalhar e servir seu senhor, mas 

ambas tinham em comum o estigma de serem inferiores aos homens (FERREIRA; 

ANTONIAZZI; NOVAK, 2009, p. 88). Naquela época aflorava-se a discriminação 

enraizada na esteriotipação das classes entre os sexos e dentro do próprio sexo 

feminino, onde o papel da mulher branca era matrimonial e maternal, enquanto que 

as negras contribuíam com o corpo para a satisfação do prazer, dentre outras 

atividades de menor valor (MELO, 2011, s/p). 

 

Após a independência do Brasil em 1822, o país passa a ser chamado de 
Império, as mulheres eram totalmente discriminadas, sequer tinham direito 
ao voto e a maioria analfabeta, os pais tinham suas filhas apenas para casar 
e depois ter filhos. As mulheres pobres que não podiam se reservar a função 
de guardiãs do lar, enfrentavam o preconceito da sociedade machista de 
trabalhar em prol do seu sustento e de sua família. (FERREIRA; ANTONIAZZI; 
NOVAK, 2009, p. 88). 

 

Com o final da escravidão ocorrida em 1888 por meio da Lei Áurea, houve um 

aumento da mão de obra livre, mas devido às condições de vida precárias dos 

escravos, havia um déficit de empregados, ocasionando um incentivo para que 

imigrantes viessem a preencher vagas de emprego em nosso país. O afluxo de 

imigrantes e trabalhadores rurais para as cidades em busca de emprego na indústria  

acelerou a urbanização. Entre os trabalhadores que migraram para os centros 

urbanos estão as mulheres (CALIL, 2007).  

De acordo com Madeira (1973), a mulher brasileira sempre esteve inserida no 

mercado de trabalho de alguma forma. No período que antecedeu a industrialização, 

a mulher exercia atividades rurais, desempenhando tarefas que incluía cuidar de 

animais de pequeno porte e da horticultura, funções que podem ser comparadas a 

atividades domésticas. Segundo Dias (1985), em São Paulo, por volta de 1888, muitas 

ex-escravas trabalhavam no comércio ambulante vendendo doces e outras 

guloseimas nas ruas, como uma alternativa de renda informal. Essas mulheres eram 

chamadas de “negras de tabuleiro”. 

 
Na cidade de São Paulo, entre o começo do século e a Abolição, 
predominava uma constante alternância entre atividades domésticas e a 
multiplicidade de tarefas de serviços urbanos e de comércio ambulante que 
ocupavam escravas, mulheres forras e livres pobres, fechadas num círculo 
estreito de vizinhança e pobreza, que construía ao mesmo tempo demanda 
e a oferta do setor de pequeno comércio e serviços urbanos. Improvisavam, 
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a duras penas, uma sobrevivência precária, beirando o mínimo do vital para 
si e para seus familiares (DIAS, 1985, p. 91). 

  

Outras ex-escravas, por sua vez, ocupavam cargos domésticos e as menos 

preparadas acabavam indo para o caminho da prostituição (PINHEIRO, 2012, p. 29). 

No entanto, o primeiro fator que leva à inserção da mulher no mercado de 

trabalho, de fato, no Brasil tem como ponto principal a Revolução Industrial, que teve 

início no final do século XVIII na Inglaterra e que, “no bojo da ascensão do capitalismo, 

introduziu uma profunda mudança na concepção de trabalho” e se fez presente na 

economia e sociedade brasileira de modo expressivo somente a partir da primeira 

metade do século XX (TEIXEIRA, 2019, p. 37). A industrialização brasileira iniciou no 

Nordeste em meados do século XIX, porém, no início do século XX o Rio de Janeiro 

tinha a maior concentração operária do país, que foi superada por São Paulo nos anos 

1920 (RAGO, 2000, p. 580). Esse crescimento da industrialização nos centros 

urbanos brasileiros ocasionou inúmeras transformações sociais.  

 

É justamente neste contexto que estão inseridos os primeiros contingentes 
de trabalhadoras. As famílias chegavam do interior com escassos recursos 
financeiros e isso obrigava o maior numero possível de integrantes da família 
a buscar trabalho e renda, a fim de manter o sustento do núcleo familiar e dar 
início a construção da “nova vida”, agora urbana (PINHEIRO, 2012, p. 24). 

 

  

A princípio, as mulheres realizavam serviços informais e, mais tarde, elas 

começaram a ser requisitadas no comércio, “setor que ganhou força com o 

crescimento urbano” (PINHEIRO, 2012, p. 24). Daí, foram sendo demandadas pelas 

fábricas. Para Rago (2000, p. 580), as mulheres estavam mais presentes nas 

indústrias de fiação e tecelagem e ausentes nas metalúrgicas, fábricas de calçados e 

de mobiliários, onde as vagas eram ocupadas por homens.  

 

Em 1912, os inspetores do Departamento Estadual do Trabalho visitaram 
sete estabelecimentos fabris e constataram que, de um total de 1.775 
operários, 1.340 eram do sexo feminino. Em 1919, as mulheres continuavam 
sendo maioria no ramo, tanto no estado de São Paulo quanto no Distrito 
Federal. (RAGO, 2000, p. 581). 

 

Para as historiadoras Maria Izilda Mattos e Andrea Borelli (2013), o crescimento e 

a modernização da indústria ocorridos no final do século XIX, no Brasil, juntamente 

com o crescimento urbano, imigração e migração, principalmente para a região 
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Sudeste, ocasionaram transformações econômicas e sociais, e a necessidade de 

mais mão de obra resultaram no aumento da participação da mulher no mercado de 

trabalho. “Necessidades variadas levaram a mulher a assumir diversas ‘funções 

produtivas’, abraçando habilmente as possibilidades existentes, ocupando brechas no 

mundo do trabalho ou tomando para si postos e colocações antes vetados ou 

inacessíveis” (MATOS; BORELLI, 2013, p. 127). 

 Posto isso, é possível verificar que a mulher vem, desde então, ganhando 

espaço não apenas no mercado de trabalho, mas também na sociedade, em lugares 

onde anteriormente ela não tinha visibilidade.  

 

1.1.1 1920 

 

 Na década de 1920, a cidade de São Paulo atravessou diversas reformas 

urbanas para assemelhar-se às grandes metrópoles mundo afora, com o intuito de se 

tornar o centro econômico e cultural do Brasil. “A cidade em meados do século XX 

fazia jus à rotulação de São Paulo ‘a cidade que mais cresce no mundo’” (ANKAVA, 

2020, p. 1).  

 

Atraídos por essa fabulosa acumulação de recursos, oportunidades na 
indústria e no comercio ou vislumbrando a possibilidade de enriquecimento, 
multidões de famílias e indivíduos acorreram a São Paulo, vindos de todas 
as partes do Brasil, dos países latinos e dos quatro cantos do mundo. 
(SEVCENKO, 1992, p. 109). 

 
 

Por outro lado, o crescimento acelerado trouxe consigo desigualdades sociais, 

que resultaram em moradias precárias e desordenadas, que, por aqui, recebiam o 

nome de “maloca”, onde habitavam as camadas mais baixas da sociedade paulistana. 

Era nestes locais que o samba “Saudosa Maloca”, de Adoniran Barbosa (1910 – 

1982), foi inspirado, dando origem, mais para frente, ao programa da Rádio Record: 

“Histórias das Malocas”, escrito por Oswaldo Moles1 (1913 – 1967) (ANKAVA, 2020, 

p. 2). No panorama urbano de São Paulo havia diversos problemas. “Bairros inteiros 

iam sofrendo um processo crescente de encortiçamento, abandono e descaso, como 

o Bexiga, o Cambuci e o Brás” (SEVCENKO, 1992, p. 129). Bruno Micheletti afirma que: 

                                                 
1  Conforme Micheletti (2015), Osvaldo Moles (1913 – 1967) é considerado o "pai" de Adoniran 
Barbosa no rádio, além de trazer importantes contribuições no jornalismo, literatura, cinema, televisão, 
publicidade e marketing político.  
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A chegada do progresso em São Paulo e o consequente cenário que aloca 
grande número de indivíduos às margens da sociedade: são os moradores 
das malocas, atuais favelas, retratados fielmente com humor, nos 
personagens que aparecem em suas crônicas e programas radiofônicos, 
provocando certa simpatia dos leitores/ouvintes, ao mesmo tempo em que 
produz uma forte crítica social. (MICHELETTI, 2015, p. 17). 

 
  

O progresso a que o autor se refere é visível na figura 2 abaixo, que demonstra 

o crescimento da urbanização da cidade de São Paulo. 

 
Figura 2 – Mapa de Expansão da Área Urbanizada da cidade de São Paulo  

1915–1929 
 

 
                      Fonte: Prefeitura de São Paulo.  
 

 
Para Carla Reis Longhi (2003), o grande número de imigrantes e o crescente 

desenvolvimento industrial transformaram a cidade de São Paulo e contribuíram para 

a formação de bairros bastante distintos. 

 

Os chamados bairros operários tinham algumas características comuns: 
estavam localizados em regiões várzeas, longe dos chamados espigões da 
cidade e eram cortados pelos trilhos dos trens. Esse perfil barateava o custo 
dos terrenos, facilitando, por um lado, a compra de vastas áreas para a 
implementação de parques industriais, e possibilitando, por outro lado, a 
construção de extensas sequencias de moradias padronizadas. (LONGHI, 
2003, p. 40). 
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Para a autora (2003), outro fator que os bairros operários tinham em comum 

eram os espaços de trabalho e moradia no mesmo território, pois não havia nenhuma 

legislação protegendo as áreas residenciais nem definindo o uso do terreno. Exemplos 

disso são bairros como Brás, Bom Retiro, Água Branca, Lapa, Ipiranga, Bexiga e 

Cambuci, onde havia “edificações modestas e mesmo miseráveis dos primeiros 

bairros proletários” (BRUNO, 1954, p. 956). 

Já nos bairros da elite, como Higienópolis, Vila Buarque e Campos Elíseos, 

havia “um grande número de casas suntuosas, vilas confortáveis e luxuosas” 

(BRUNO, 1954, p. 944).  

Nesse cenário, novos bairros surgiam, onde opostos se viam convivendo na 

recente realidade. De um lado a elite sofisticada, de outro a vida carente da periferia. 

As pessoas da alta sociedade não circulavam em certas áreas da cidade, 

consideradas pobres, ao passo que as mais pobres não eram bem-vindas nas ruas 

nobres da capital paulista. “Esse processo de exclusão social das populações mais 

miseráveis de áreas próximas ao centro tendia a atingir, sobretudo, as comunidades 

de negros dramaticamente marginalizados” (SEVCENKO, 1992, p. 141). 

A cidade passava por transformações econômicas, sociais e culturais, 

mergulhada na migração de pessoas de todos os cantos do Brasil, dividindo os 

espaços urbanos. São Paulo também vivenciava a chegada de um grande número de 

imigrantes que, no início do século XX, “acrescentaram novos costumes à vida 

cotidiana e influenciaram a língua local com sotaques de diferentes etnias” 

(MICHELETTI, 2015, p. 26).  

O número de imigrantes vindos para a cidade de São Paulo, naquela época, foi 

tão expressivo e suas culturas influenciaram tanto os costumes dos paulistanos que, 

em 1950, foi criado um programa de rádio na Record que tratava dessas 

transformações, conforme relatado na coluna Rádio de São Paulo na Revista do 

Rádio2: “‘Imigrantes’, grande produção de Oswaldo Moles, é apresentada às quintas-

feiras, das 21 as 21:30 horas. Esse programa conta a história dos grupos 

heterogêneos que se caldearam para formar São Paulo”.  

Nos anos 1920, a capital paulista tornou-se “agitada pelo comércio e ocupada 

pelos ícones de modernidade (eletricidade, maquinários, carros)” (LONGHI, 2003, p. 

56), que deram a ela um perfil cosmopolita e a caracterizaram como uma cidade 

                                                 
2 Revista do Rádio ano III, n. 24, p. 34, fevereiro de 1950. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00024.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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heterogênea, equilibrando-se entre inúmeras etnias e os novos grupos sociais que 

estavam se formando.  

 
São Paulo não era uma cidade nem de negros, nem de brancos e nem de 
mestiços; nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem americana, nem 
europeia, nem nativa; nem era industrial, apesar do volume crescente das 
fábricas, nem entreposto agrícola, apesar da importância crucial do café; não 
era tropical, nem subtropical; não era ainda moderna, mas já não tinha mais 
passado. Essa cidade que brotou súbita e inexplicavelmente, como um 
colossal cogumelo depois da chuva, era um enigma para seus próprios 
habitantes, perplexos, tentando entendê-lo como podiam, enquanto lutavam 
para não serem devorados. (SEVCENKO, 1992, p. 31). 

 

 

A grande imigração, como é possível verificar na tabela 1 abaixo, significou a 

entrada de novos trabalhadores no país, que se concentravam sobretudo na capital 

paulista. Esse acontecimento vai ao encontro da expansão das atividades econômicas 

do estado de São Paulo.  

 

Tabela 1 – População Brasil - Total e Estrangeiros 1872–1960 
 

 
                                Fonte: IBGE.  

  

Para Sevcenko (1992), nos anos 1920, devido ao seu grande desenvolvimento, 

São Paulo foi cogitada para sediar as celebrações do centenário da Independência, 

ao mesmo tempo que a imagem repercutida sobre a cidade na imprensa era: “uma 

das grandes metrópoles do mundo, com um ritmo prodigioso de crescimento e 

potencialidades incalculáveis de progressão futura” (SEVCENKO, 1992, p. 36). Assim, 

a cidade cresceu e se modernizou com seus bondes e automóveis cruzando a capital 

paulista, que, então, exibia dimensões cada vez mais difíceis de serem percorridas a 

pé. Estradas de ferro, como a São Paulo Railway3, também facilitavam a mobilidade 

                                                 
3 “A São Paulo Railway Company (SPR) foi a primeira ferrovia construída em São Paulo, e a segunda 
no Brasil. [...] A inauguração aconteceria em 1867 e a denominação Estrada de Ferro São Paulo 
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na cidade, que se expandia e atraía cada vez mais pessoas de outras partes do 

estado.  

Toda essa modernização estava sempre ligada às influências de países 

estrangeiros e priorizando a elite paulistana. O intuito era deixar para trás o aspecto 

provinciano e colonial e, ao mesmo tempo, afastar os negros, pobres e índios do 

centro da cidade. As avenidas iluminadas e os jardins para passeio público refletiam 

a urbanização europeia na chamada Belle Époque. Renato Ortiz (2006), em sua obra 

A Moderna Tradição Brasileira, fala sobre a necessidade de a alta sociedade nas 

áreas urbanas brasileiras, no início do século XX, se comparar e desejar ser como os 

europeus, fazendo com que o período ficasse conhecido como a Belle Époque 

brasileira. Tal fato influenciou a arquitetura das grandes cidades, que tinham um 

aspecto europeu em suas edificações, justamente buscando tal semelhança.  

 

A ideia de moderno se associa a valores como progresso e civilização; ela é, 
sobretudo, uma representação que articula o subdesenvolvimento da 
situação brasileira a uma vontade de reconhecimento que as classes 
dominantes ressentem. Daí o fato de essa atitude estar intimamente 
relacionada a uma preocupação de fundo, “o que diriam os europeus de nós”, 
o que reflete não somente uma dependência aos valores europeus, mas 
revela o esforço de se esculpir um retrato do Brasil condizente com o 
imaginário civilizado (ORTIZ, 2006, p. 32). 

 

Exemplo disso é a Avenida Paulista, que segue os moldes arquitetônicos da 

Avenida Champs-Elysées (PROENÇA, 2012, p. 4), a mais importante avenida de 

Paris, França. A avenida mais famosa de São Paulo é considerada um dos ícones da 

cidade por simbolizar a significante transformação da metrópole no contexto de 

expansão urbana (SHIBAKI, 2007, p. 45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Railway Company se manteve até o ano de 1946.” Fonte: Metrô SP – Gestão Ambiental. Disponível 
em: http://www.metro.sp.gov.br/metro/licenciamento-ambiental/pdf/linha_18_bronze/eia/volume-
iii/Arquivo-20.pdf. Acesso em: 25 maio 2022. 
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Figura 3 – Avenida Paulista 1928 
 

 
                                     Fonte: Prefeitura de São Paulo. 
 
 

De acordo com a historiadora Sheila Schvarzman (2005, p. 154), o cinema em 

São Paulo iniciou-se como um divertimento de feira e “evoluiu para frequentação 

proletária e popular [...]”.  Em 28 de fevereiro de 1900 foi fundado o Cinematógrafo 

Paris em São Paulo. A partir daí diversas salas de cinema foram construídas para o 

entretenimento popular, e o público era majoritariamente masculino (FAVARO; 

FAVARO, 2015, p. 3).  No entanto, diante da tendência elitizada e discriminatória por 

que vinha passando a cidade de São Paulo, “os cinemas deixam de ser apenas 

grandes galpões que reuniam trabalhadores, e passam a ser também lugares de 

distinção, tomando o teatro e a ópera como seus paradigmas de luxo e organização” 

(SCHVARZMAN, 2005, p. 154-5). A autora afirma que o cinema nos anos 1920, no 

Brasil, era avesso ao caráter popular, ao contrário dos americanos, que massificavam 

o cinema para que este fosse rentável. “Em idos das décadas de 1920, 1930 e meados 

da década de 1940, as salas de cinema se concentram no centro tradicional, 

colaborando para a construção simbólica daquela que foi a primeira centralidade 

econômica, cultural e de lazer do município de São Paulo” (SANTORO, 2004, p. 383). 

A cidade de São Paulo estava se desenvolvendo nos moldes internacionais, 

especialmente europeus, visando aos interesses das elites. Por outro lado, as classes 

menos privilegiadas eram exploradas. 

 
 

Para a construção da ‘nova sociedade’ pretendida pelos grupos dirigentes 
que todas as famílias aceitassem o modelo considerado mais ‘civilizado’ 
(inspirado em padrões europeus), esperava-se que as classes populares 
fornecessem mão de obra adequada e disciplinada para a indústria que se 
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disseminava, o que incluía o trabalho produtivo de mulheres e crianças. 
(SCOTT, 2013, p. 18). 

 

Para as historiadoras Maria Izilda Mattos e Andrea Borelli (2013), o crescimento 

e a modernização da indústria ocorridos no final do século XIX, no Brasil, produziu a 

necessidade de mais mão de obra, o que resultou no aumento da participação da 

mulher no mercado de trabalho. A força de trabalho feminina era mais barata, fator 

que fez com que as indústrias dessem prioridade de emprego às mulheres.  

A partir de 1920, o aceleramento do crescimento urbano, ocasionou 

transformações econômicas e sociais e contribuiu para que mais mulheres ingressem 

de forma mais ativa no setor produtivo, principalmente no setor fabril, onde o número 

de mulheres era bastante significativo nos setores de fiação, tecelagem, vestuário, 

acessórios e, também, no segmento de fumos, velas e sabão (MATOS; BORELLI, 

2013, p. 128).  

Além do emprego nas fabricas, o crescimento urbano abriu outras 

possibilidades de trabalho para as mulheres em estabelecimentos de pequeno e 

médio porte no comércio das cidades e também “no comércio de rua, entre os vários 

tipos de ambulantes, muitas mulheres comercializavam verduras, legumes, frutas, 

flores, ovos, batatas, cebolas, aves, carnes, peixe, leite, pão, entre outros produtos” 

(MATOS; BORELLI, 2013, p. 129).  

As que tinham dons culinários, produziam comidas para vender em bandejas 

nas ruas ou forneciam refeições para fora. Outra opção era trabalhar em casa na 

confecção de peças para empresas, atividade que, apesar da baixa remuneração, 

lhes permitia conciliar o trabalho doméstico com o profissional. Nesse caso, “para os 

industriais, era um negócio bastante lucrativo, porque deixavam de pagar 

determinados impostos e ainda exploravam discretamente uma força de trabalho cuja 

capacidade de resistência era considerada baixa” (RAGO, 2000, p. 581).  

Em 1919, o Brasil entrou na disputa para a realização dos Jogos Olímpicos de 

1922. No entanto, a campanha organizada pela então Associação Paulista de Sports 

Athléticos (APSA) não teve sucesso, e as olimpíadas foram realizadas na Antuérpia, 

Bélgica. De qualquer modo, apesar de não sediar o evento, o gosto por esportes 

variados cresceu bastante por aqui. “As virtualidades das novas práticas atléticas se 

mostravam, portanto, tão promissoras, que foram logo elaboradas num sistema capaz 

de abranger e acompanhar toda a vida ativa dos indivíduos” (SEVCENKO, 1992, p. 

47). Esse sistema, a que o autor se refere, é a Educação Física. A nova prática foi 
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bastante difundida, principalmente nos grandes centros e pelos mais jovens. Tanto 

que até modificou o estilo de vestir dos rapazes, ao implicar vestimentas que lhes 

dessem mais agilidade, sendo estas mais leves e coladas ao corpo. Para Sevcenko: 

 

O grande espanto e o escândalo galopante, porém, iria ocorrer, como se 
poderia esperar, com a mudança dos hábitos e trajes femininos. Num mundo 
até então polarizado quase exclusivamente em torno da figura masculina, as 
moças aderiram com frenético entusiasmo aos hábitos modernos e 
desportivos, deliciadas com os ares de independência e voluntariedade que 
eles conotavam, desencadeando assim uma comoção que atravessou a 
década. (SEVCENKO, 1992, p. 50). 

 

O autor ainda comenta que todas as mudanças nas vestimentas e nos 

comportamentos resultantes da moda desportiva adotada pelas jovens da época 

como por exemplo, as roupas mais transparentes e justas, além da renúncia de 

“modelitos recatados”, foram motivo de indignação na sociedade paulistana. Por outro 

lado, elas estavam se sentindo radiantes e livres. “As mulheres definitivamente 

ganhavam o espaço público. Elas estavam por toda parte, a qualquer hora” 

(SEVCENKO, 1992, p. 50).  

Nessa mesma década (1920), as mulheres começaram a se destacar também 

no cenário artístico. “A atriz portuguesa, produtora e roteirista Carmen Santos tornou-

se presença marcante no cinema. Em 1924, foi a protagonista de A Carne, 

considerado ousado demais para a época” (TESSER, 2009, p. 23). Entretanto, no 

campo artístico, em geral, o Brasil encontrava-se atrasado em comparação aos 

vanguardistas europeus daquele período, “até que o movimento modernista brasileiro 

surge, com um grupo de amigos determinados a atualizar não apenas São Paulo, 

como também o Brasil no campo das artes” (MICHELETTI, 2015, p. 34).  Ademais, 

em 1922 o Teatro Municipal de São Paulo, inaugurado em 1911 com uma construção 

nos moldes arquitetônicos europeus, correspondendo à elegância e ao luxo da elite 

paulistana (DONATO, 2012, p. 29), abriu suas portas para a Semana de Arte Moderna, 

onde “a cidade de São Paulo foi palco de uma revolução cultural. Artistas e intelectuais 

renovaram a linguagem, mexeram em conceitos e derrubaram tabus (TESSER, 2009, 

p. 21).  
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Figura 4 – Capa do programa da Semana de Arte Moderna de 1922,  
autoria de Di Cavalcanti4 

 

 
                                         Fonte: Itaú Cultural. 
 

Evando Nascimento (2012) diz que o evento reuniu grandes nomes da época, 

e buscou, além de destacar os conceitos artísticos vanguardistas, dar visibilidade à 

cultura autêntica brasileira, valorizando o nacionalismo, exaltando o modernismo e 

adquirindo grande importância histórico-cultural. “Houve uma preocupação com a 

questão da identidade nacional e, pela primeira vez, uma valorização da cultura 

popular e do folclore como elementos dessa identidade” (MICHELETTI, 2015, p. 34). 

Os artistas propuseram, aqui, uma nova maneira de fazer arte, revolucionando o 

comportamento da época.  

De acordo com o Correio Braziliense (2012), o evento também provocou a 

sociedade paulistana conservadora da época ao apresentar obras pouco tradicionais, 

que fugiam dos padrões e questionavam os valores da família, além de incluir obras 

de mulheres na exposição, o que chocou muitas pessoas.  

 
 
 
 
 

                                                 

4 “Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti (Rio de 

Janeiro, 6 de setembro de 1897 — 1976), foi um pintor brasileiro”. Fonte: E-Biografia. Disponível em: 
https://www.ebiografia.com. Acesso em: 1º nov. 2021. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1897
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Tabela 2 – Artistas Participantes da Semana de Arte Moderna de 1922 
 

Alberto Martins Ribeiro Artista Plástico 

Anita Malfatti Pintora 

Antonio Moya Arquiteto 

Antonio Paim Vieira Pintor / Desenhista 

Di Cavalcanti Pintor / Desenhista / Caricaturista 

Ernani Braga Pianista / Compositor / Maestro 

Ferrignac Ilustrador / Desenhista / Caricaturista / Escritor 

George Przyrembel Arquiteto 

Graça Aranha Escritor 

Guilherme de Almeida Poeta / Crítico de Cinema 

Guiomar Novaes Pianista 

Heitor Villa-Lobos Músico / Compositor / Maestro 

Hildegardo Velloso Escultor 

John Graz Pintor / Escultor / Decorador  

Manuel Bandeira Poeta / Crítico Literário 

Mário de Andrade Escritor / Poeta / Fotógrafo 

Menotti Del Picchia Poeta / Pintor 

Oswald de Andrade Escritor / Poeta 

Ronald de Carvalho Poeta 

Tácito de Almeida Escritor / Poeta 

Vicente de Rego Monteiro Pintor/ Escultor/ Poeta 

Victor Brecheret Escultor 

Wilhelm Haarberg Escultor / Desenhista 

Yan de Almeida Prado Pintor / Historiador 

Zita Aita Pintora / Desenhista / Ceramista 

      Fonte: Itaú Cultural.  

  

Apesar de a representação feminina ter sido pequena, entre as três mulheres 

que estiveram presentes estavam a artista plástica Anita Malfatti (1889 – 1964), a 

pianista Guiomar Novais (1894 – 1979) e a artista plástica Zita Aita (1900 – 1968). O 

passo foi grande para uma maior visibilidade da mulher, tendo em vista que elas ainda 

não tinham sequer direito ao voto e eram criadas para serem esposas e mães. Expor 

sua arte era um disparate, participar de um movimento vanguardista era inimaginável. 

Essas mulheres tiveram importância fundamental no desenvolvimento da identidade 

cultural brasileira, pois, a partir de então, outras mulheres como a artista plástica 

Tarsila do Amaral (1886 – 1973) e a escritora Patrícia Rehder Galvão (1910 – 1962), 
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conhecida como Pagu, se juntaram ao movimento modernista, influenciadas por essa 

geração de mulheres que deram início a uma verdadeira revolução nos conceitos 

preestabelecidos do papel social da mulher (CORREIO BRAZILIENSE, 2012, p. 1). 

 

Cada uma delas era moderna à sua maneira. E todas tinham em comum o 
fato de nunca terem levantado a bandeira do feminismo; mesmo que o 
movimento considere a participação delas importante para a emancipação da 
mulher. Tanto que as modernistas nunca fizeram um movimento paralelo das 
mulheres artistas. Eram amigas, apesar de terem algumas brigas ao longo 
dos anos. Elas simplesmente viviam suas vidas, mas de uma maneira 
vanguardista para a época. Apesar de terem uma vida agitada, elas não 
faziam essas coisas para chocar. Era o jeito delas, acredita Tarsila do Amaral, 
sobrinha-neta da artista, de quem herdou o nome. (CORREIO BRAZILIENSE, 
2012, p. 1). 

 
 

Ainda em 1922, a paulista Anésia Pinheiro Machado (1904 – 1999), “recebeu o 

brevê na Federação Aeronáutica Internacional, pelo Aero Club Brasil”, se tornando a 

primeira mulher a pilotar um avião em um voo solo e “a primeira a transportar 

passageiros e a realizar voos acrobáticos” (TESSER, 2006, p. 24). Um grande feito 

para uma época em que a mulher ainda não estava presente no ambiente trabalho de 

forma expressiva, que dirá pilotando uma aeronave.  

No mesmo ano, mais precisamente em 07 de setembro de 1922, o rádio é 

oficialmente inaugurado no Brasil, com o discurso do então Presidente da República 

Epitácio Pessoa, por meio de um transmissor instalado no alto do Corcovado, no Rio 

de Janeiro.  

 

A década de 20 é ainda uma fase de experimentação do novo veículo e a 
radiodifusão se encontrava muito mais amparada no talento e na 
personalidade de alguns indivíduos do que numa organização tipo 
empresarial. O espaço de irradiação sofria continuas interrupções e não havia 
uma programação que cobrisse inteiramente os horários diurnos e noturnos. 
Durante toda a década surgem apenas 19 emissoras em todo o país, e seu 
raio de ação, devido à falta de aparelhamento adequado, se reduzia aos 
limites das cidades onde operavam (ORTIZ, 2006, p. 39). 

  

No ano seguinte à inauguração do veículo em nosso país, como “parte do 

processo de modernização, o rádio surge na cidade” de São Paulo (TOTA, 1990, p. 

27). 

 

São Paulo, com sua pujança e com seu irredutível destino empreendedor, 
não poderia omitir-se, contribuindo historicamente para o advento da 
radiofonia brasileira: em 30 de novembro de 1923, nascia a Sociedade Rádio 
Educadora Paulista, sob o prefixo PRA-E. (TAVARES, 1999, p. 53). 
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 Mesmo ainda em fase de experimentação, o rádio já participava da vida do 

povo brasileiro e, daí para frente: 

 

Participou de todos os movimentos da vida brasileira. Ajudou a derrubar a 
República Velha, participou da Revolução de 32, fez extensos noticiosos 
sobre a Segunda guerra Mundial. Desempenhou importante papel no Golpe 
Militar de 64, participou ativamente da redemocratização durante a Nova 
República e, pouco depois, fez ecoar país afora o processo de impeachment 
de um presidente da República. (ORTRIWANO, 2003, p. 68). 

 

Logo no início da radiodifusão no Brasil, “várias mulheres já participavam da 

vida política, social e cultural do país. Pioneiras, estavam presentes em diversas 

manifestações e se preocuparam em mudar os acontecimentos de uma época” 

(TESSER, 2009, p. 21).  Assim, acompanhando o desenvolvimento da capital paulista, 

“o rádio em São Paulo transforma-se numa antena metafórica para captar as tramas 

sociais pelo prisma da modernidade e da cotidianidade da vida das ruas” (TOTA, 

1990, p. 13).  

A Educadora foi primeira emissora de rádio da cidade, nos quais os ideais 

eram, a princípio, culturais e educativos. Em 17 de junho de 1924, é inaugurada a 

PRF – 3 Rádio Club São Paulo, que posteriormente viria a ser a PRA – 5 Sociedade 

Rádio São Paulo, a segunda rádio paulista, “em condição semelhante à da Rádio 

Educadora. Ou seja, é formada por um grupo de amadores” (ROCHA; VILA, 1993, p. 

13). Nessa época, o rádio era financiado pelos chamados “sócios”, normalmente 

membros da elite paulistana, que contribuíam para que o meio existisse. “Naqueles 

anos da “São Paulo antiga”, os interesses dos empresários de rádio ainda são 

basicamente culturais e sociais...” (ADAMI, 2014, p. 46). Os paulistanos podiam ouvir 

uma programação diferenciada: 

 

Muitas emissoras transmitiam audições do Teatro Municipal. Em dezembro 
de 1925, os ouvintes da Educadora tiveram contato com o concerto do 
maestro Heitor Villa Lobos. Em janeiro de 1926, os paulistanos puderam ouvir 
a comédia lírica “Um Caso Singular”. E, em 15 de novembro, do mesmo ano, 
a Educadora fez sua primeira transmissão simultânea com a Rádio Clube do 
Rio de Janeiro. O programa apresentava um concerto vocal e instrumental, 
em homenagem ao novo presidente do Brasil, Washington Luiz (TESSER, 
2009, p. 39).  

  

Em 2 de maio de 1927, nasceu a PRB – 6 Sociedade Rádio Cruzeiro do Sul. A 

emissora começou as transmissões e, no mesmo ano, as interrompeu, voltando a 



 40 

funcionar em meio à Revolução Constitucionalista de 1932, com o nome de Piratininga 

(ADAMI, 2014, p. 62).  

Ainda em 1927, com o intuito de angariar mais sócios que ajudassem a 

patrocinar as emissoras, começou o interesse do rádio pelo futebol, pois “a paixão 

futebolística crescia muito mais depressa do que as providencias administrativas dos 

clubes ou que o governo podia acomodar ou sequer acompanhar” (SEVCENKO, 1992, 

p. 59). “A primeira notícia de irradiação de jogo data de 13 de novembro de 1927” 

(ROCHA; VILA, 1993, p. 20), porém, a primeira transmissão integral de uma partida 

de futebol ocorreu apenas em 1931 (ADAMI, 2014, p. 65). 

No final dos anos 1920, nasceu a emissora que seria, em suas primeiras 

décadas, a mais importante da cidade de São Paulo: a PRB – 9 Rádio Sociedade 

Record. A quarta emissora da cidade de São Paulo, depois da PRA – 6 Rádio 

Sociedade Educadora Paulista (1923), PRA – 5 Rádio Club (1924) e PRB – 6 Rádio 

Cruzeiro do Sul (1927). “Sua primeira denominação foi Rádio Sociedade Record, 

fundada em 2 de abril de 1928, por Álvaro Liberato de Macedo (1887 – 1937)” 

(CANTERO, 2013, p. 20). A Record foi um marco na história da comunicação paulista, 

que apesar de não ter sido a primeira emissora da cidade, foi considerada a pioneira 

em diversos segmentos, pois ela tinha “uma programação bastante variada e eclética, 

onde pontificavam os maiores nomes nos meios radiofônicos do país” (TAVARES, 

1999, p. 8). Adami (2014) ao se referir ao segundo proprietário da emissora, afirma 

ser “impensável escrevermos sobre a cidade de São Paulo sem nos reportarmos ao 

Doutor Paulo Machado de Carvalho, dada sua inserção e importância na história da 

comunicação e na própria cidade” (ADAMI, 2004, p. 2). Paulo Machado de Carvalho 

(1901 – 1992), nasceu na cidade de São Paulo e foi um advogado e grande 

empresário do setor de comunicação. Ele era bastante ligado aos esportes, 

principalmente o futebol e, inclusive, ficou conhecido como o “Marechal da Vitória” por 

dirigir a delegação brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. O fundador da 

Rádio Sociedade Record, Álvaro Liberato Macedo (1887 – 1937), dois anos após a 

fundação da emissora, a vendeu por 15 contos de réis para João Batista do Amaral, 

Jorge Alves de Lima e Paulo Machado de Carvalho (TEIXEIRA, 2015, p. 85). “Uma 

das primeiras atitudes que Paulo Machado de Carvalho tomou ao assumir a Record 

foi criar um departamento comercial, para conseguir anunciantes e 

consequentemente verbas”, momento em que o rádio começa a se tornar mais 

popular (CANTERO, 2013, p. 23). 
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Em 1929, a Rádio Educadora Paulista “faz sua incursão na área política. Neste 

momento, a cidade está em efervescência com as campanhas eleitorais para a 

sucessão do presidente Washington Luís” (ROCHA; VILA, 1993, p. 23). A emissora 

era partidária de Júlio Prestes, um representante de São Paulo que concorreria à 

Presidência da República. Júlio Prestes de Albuquerque foi o último presidente eleito 

da República Velha. 

 

A Rádio Educadora Paulista recebe duras críticas de grande parte da 
imprensa e acusações graves dos partidos de oposição. Contudo, reitera o 
apoio a Júlio Prestes com o respaldo do jornal Correio Paulistano, já que o 
momento, segundo a diretoria da emissora, não é de uma simples campanha 
eleitoral, mas ‘um momento cívico, de defesa dos bons destinos do Brasil e a 
rádio não pode estar ao lado dos nossos inimigos, dos inimigos do Brasil, dos 
demagogos, dos energúmenos’. (ROCHA; VILA, 1993, p. 23). 

 
 

Vale ressaltar que o Correio Paulistano (1854–1963) foi o primeiro jornal a ser 

publicado diariamente em São Paulo e o terceiro do Brasil. Seu pioneirismo 

corroborou com o desenvolvimento da capital paulista. Sua importância era tal que ele 

foi também: 

 

O primeiro a ser impresso em máquina de aço (abandonando o sistema de 
prelo manual à mão escrava capaz de rodar apenas 25 jornais por hora); o 
primeiro que montou oficinas a vapor, o primeiro que saiu às segundas-feiras; 
o primeiro a ser impresso numa máquina rotativa e o primeiro a sair em 
grande formato. Foi o primeiro jornal matutino a estampar clichês e a contratar 
fotógrafos para seu corpo de redação, num momento em que notícias 
ilustradas eram primitivas dos ‘vespertinos escandalosos’ (sim, a neoplasia5 
da imprensa já germinava suas células...). Foi o segundo a usar linotipos6 e 
o terceiro a completar um centenário em plena circulação no Brasil. 
(THALASSA, 2007, p. 2). 

 

Voltando à Rádio Educadora Paulista, para não se desviar muito de seu 

objetivo principal, que era educativo, a emissora realizou “uma pesquisa para saber o 

que as crianças preferem ouvir na hora do recreio, com a finalidade de organizar 

programas destinados às escolas” (ROCHA; VILA, 1993, p. 23). O tópico mais votado 

foi “contos de fadas”, com 861 votos.  

                                                 
5 “Neoplasia é processo patológico que resulta no desenvolvimento de um neoplasma; neoformação”. 
Fonte: Oxford Languages. Disponível em: https://languages.oup.com/google-dictionary-pt/. Acesso em: 
1º nov. 2021. 
6 “Linotipo é uma máquina que funde em bloco cada linha de caracteres tipográficos, composta de um 
teclado, como o da máquina de escrever [as matrizes que compõem a linha-bloco descem do magazine 
onde ficam armazenadas e, por ação do distribuidor, a ele voltam, depois de usadas, para aguardar 
nova utilização”. Fonte: Oxford Languages. Disponível em: https://languages.oup.com/google-
dictionary-pt/. Acesso em: 1º nov. 2021. 
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Mário Ferraz Sampaio (1900 – 1976), membro e fundador da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), fala que, no início da 

radiodifusão em São Paulo, os programas não tinham broadcasting próprio e que as 

emissoras tinham um número reduzido de funcionários, mas que alguns artistas se 

apresentavam nas emissoras mesmo sem receber cachê para ficarem conhecidos. O 

autor também ressalta que “por vezes uma senhorita de sociedade que dotada de 

prendas artísticas, era levada aos estúdios pelas professoras de música e de canto, 

para apresentar um repertório erudito trazido da Europa” (SAMPAIO, 2004, p. 120). 

Outras mulheres já renomadas tinham seus talentos transmitidos pelo rádio 

nessa fase inicial do meio. Exemplo disso é a pianista Guiomar Novaes (1894 – 

1979), que se apresentou na Semana de Arte Moderna e teve sua música 

transmitida pelas ondas do rádio, bem como a cantora de ópera Bidú Sayão (1902 – 

1999), nome artístico de Balduína de Oliveira Sayão, uma intérprete lírica brasileira, 

dentre outras mulheres que também se destacaram no meio ainda nos anos 1920, 

como poderá ser visto no próximo capítulo desta tese.  

 
 

Figura 5 – Anúncio para a apresentação de Guimar Novaes na Rádio São Paulo7 
 

 
                                              Fonte: Acervo do jornal Folha de S.Paulo. 

 

                                                 
7 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/index.do. Acesso em: 19 mar. 2021. 
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Apesar de todos os problemas técnicos enfrentados nos primeiros anos da 

radiodifusão e os altos custo dos aparelhos receptores nesse período, o meio teve um 

papel importante na sociedade paulistana dessa época, tanto social e cultural como 

econômico e político. No entanto, foi nas décadas seguintes que ele realmente 

cresceu e se popularizou, abrindo portas para que muitas mulheres fizessem suas 

histórias por meio de suas ondas. Além do rádio, a cidade continuou a crescer nas 

décadas seguintes, e a mulher foi lutando para, cada vez mais, conquistar seu espaço 

social, cultural e político. 

 

1.1.2 1930 

 

A década de 1930 foi marcada por grandes mudanças políticas e econômicas 

e por expansão urbana e industrial, além de ter sido uma época bastante conturbada 

no Brasil. No início, mais precisamente no dia 24 de outubro de 1930, o presidente 

Washington Luís foi deposto de seu cargo, e em 3 de novembro do mesmo ano Getúlio 

Vargas assumiu a Presidência da república. “Este é um período agitado: golpes, 

resoluções, projetos constitucionais, ditadura” (CALABRE, 2003, p. 24).  

O golpe de Estado, que levou a ascensão de Vargas, foi marcado pela 

necessidade de soluções para problemas sociais intensificados na crise econômica 

de 1929, também conhecida como “A Grande Depressão”, que teve início nos Estados 

Unidos e se espalhou por todo o mundo. O fato atingiu o Brasil no início dos anos 

1930 e resultou em um grande número de desempregados por todo o país, ficando 

mais evidente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Diante disso, 

“o PIB real per capita caíra 4% em 1930 e mais 5% em 1931” (SKIDMORE, 1998, p. 

155), Nesse contexto, “os sindicatos ganham corpo para defender o bem-estar dos 

trabalhadores e passam a reivindicar estabilidade no emprego, assistência de saúde 

e a criação do salário mínimo” (DINIZ, 2009, p. 95).   

 Nesse cenário e devido à queda nas exportações, não restou outra 

alternativa ao governo senão mudar a matriz econômica – cenário esse que favoreceu 

os meios de comunicação, especialmente o rádio (DINIZ, 2009, p. 95). Assim, o novo 

presidente “incentiva o crescimento industrial como saída para os problemas 

econômicos. Está nascendo um Brasil mais urbano e moderno” (FERRARETO, 2001, 

p. 102). Com isso, surgiram as primeiras políticas públicas relacionadas às 

populações urbanas, como escreve Ana Silva Scott: 



 44 

 

Podemos verificar o surgimento das primeiras políticas públicas de massa 
voltadas para as populações urbanas na década de 1930, quando o Estado 
redirecionou a política econômica para o desenvolvimento do mercado 
interno e para o setor urbano-industrial. (SCOTT, 2013, p. 20). 

 

 Ações como a criação das Leis Trabalhistas, da carteira de trabalho e da 

instituição do salário mínimo foram adotadas, além da restrição à imigração 

estrangeira e a obrigatoriedade de as empresas empregarem pelo menos dois terços 

de sua mão de obra de trabalhadores brasileiros. Essas ações objetivavam melhorar 

as condições de vida da população nacional. “São Paulo consistiu-se num ‘laboratório 

experimental’ dessas medidas, uma vez que a cidade situava-se como um centro de 

produção e trabalho, e o local que registrava o maior crescimento populacional do 

país” (ZANIRATO, 2000, p. 244), servindo de exemplo para outras cidades em 

desenvolvimento. 

De acordo com as Estatísticas do Século XX do IBGE (2006), a restrição aos 

imigrantes fez com que, a partir da década de 1930, a imigração perdesse sua 

relevância na determinação da taxa de crescimento da população brasileira. Esse fato 

teve influência direta em São Paulo, já que a cidade foi um dos principais polos de 

imigração no Brasil. Seus espaços passaram a ser dominados por operários, 

comerciantes, industriais, artesãos, dentre outros, e por mendigos e vadios, que 

também dividiam as ruas da capital paulista (ZANIRATO, 2000, p. 241). Nessa 

década, São Paulo tornou-se uma das maiores cidades do país, com sua população 

ultrapassando a marca de 1 milhão de habitantes. Uma metrópole que já presenciava 

a pobreza em suas ruas viu esse cenário se agravar por causa de migrantes de outros 

estados em busca de melhores oportunidades de trabalho. Dessa maneira, com o 

excesso de pessoas na cidade, essas encontravam mais dificuldades do que 

oportunidades (ZANIRATO, 2000, p. 241). 

 Por outro lado, houve o crescimento do mercado de trabalho, resultando no 

aquecimento do mercado consumidor. De acordo com Ortiz (2006), a organização 

social desta época sofreu mudanças com o crescente numero de trabalhadores 

assalariados e, segundo Azambuja (2006), a sociedade criou mecanismos para se 

diferenciar socialmente por meio do consumo. “O consumismo aumentava cada vez 

mais e naturalmente a mulher representava a grande consumidora de produtos para 

sua família” (AZAMBUJA, 2006, p. 85). Sendo essa mulher uma cliente em potencial, 
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com poder de influenciar as decisões de consumo da família, os anúncios de 

propaganda de produtos começaram a voltar-se quase que totalmente para este 

público. 

 

Na tarefa de ‘rainha do lar’, cabiam-lhe muitas decisões de gastos diários, 
desde os fortificantes para a prole, dentifrícios para a família, produtos 
alimentícios, sabonetes de qualidade no apuramento higiênico aos remédios 
para a ‘saúde da mulher’. (AZAMBUJA, 2006, p. 86). 

 

 Além da preocupação com as compras para a família, a mulher deste período 

também estava interessada na moda e no estilo de vida das mulheres europeias. 

Essas últimas, exerciam grande influência no consumo feminino da década de 1930 

aqui no Brasil, especialmente entre as mulheres das grandes cidades, onde o poder 

aquisitivo era superior e onde havia mais acesso à informação de tendências 

internacionais. 

O foco da mulher nesta década ainda era a casa e a família, mas, apesar do 

comportamento conservador, baseado nos padrões estabelecidos pela sociedade da 

época, “para um grupo seleto de mulheres “ousadas”, no lugar da cultura europeia 

elitizada, manifestava-se cada vez mais a imagem da mulher politizada, trabalhadora, 

independente, americana” (AZAMBUJA, 2006, p. 85-86).  A autora (2006) destaca que 

os anúncios publicitários exibiam dois tipos de mulher; os textos eram direcionados à 

mãe/esposa, ao passo que as imagens configuravam a mulher moderna e 

independente, conforme figuras abaixo. 
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Figura 6 – Capa da Revista O Cruzeiro8 
 

 
                                                  Fonte: Biblioteca Nacional Digital. 
 

 
Figura 7 – Anúncio Creme Dental Odol – Revista O Cruzeiro (1930) 

 

 
                      Fonte: SILVA, 2016, p. 93. 

 

A primeira imagem (figura 6) mostra uma mulher moderna, com as costas 

expostas; já a segunda imagem (figura 7), do anúncio de creme dental, a frase que 

                                                 
8 O Cruzeiro, ano 2, n. 85, 21 jun. 1930. Disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/artigos/o-
cruzeiro/ Acesso em: 17 maio 2021. 
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chama a atenção é: “Por que ele não me beija?”, demonstrando que o anúncio é 

direcionado à mulher/esposa preocupada em agradar seu marido.  

Por outro lado, as mulheres ainda aparecem pouco socialmente, apesar das 

manifestações de liberdade e de terem conseguido o direito ao voto em 1932, 

conforme relatado a seguir: 

 

A oportunidade de as mulheres aparecerem como grupo, ou segmento social, 
vai se dar em raros momentos, como no caso da atuação da Sociedade 
Brasileira para o Progresso Feminino pelo direito ao voto, em discussões e 
atuações que se estenderam mais intensamente ao longo dos anos 1920 e 
iriam obter vitória em 1932. Direito de votar; muito mais difícil de ser votada, 
inclusive porque candidaturas femininas dificilmente eram aceitas e 
registradas. (MOTTA, 2013 p.  86-87). 

 

 Apesar de a mulher ter conquistado o direito ao voto em 1932, ela só votou pela 

primeira vez em maio de 1933, nas eleições para a Assembleia Constituinte. “Uma 

conquista feminina inegável, fazendo com que o Brasil se transformasse num dos 

países pioneiros na concessão do voto para as mulheres” (KARAWEJCZYK, 2010, p. 

204).  Esse fato aconteceu conforme relata a autora: 

 

Getúlio Vargas, ao assumir a chefia do Governo Provisório, designou pelo 
Decreto nº. 19.459, de 6 de dezembro de 1930, uma subcomissão legislativa 
para estudar e propor a reforma da lei e do processo eleitoral. Com o novo 
Código Eleitoral, todo o sistema eleitoral foi reformulado e a inserção feminina 
foi aprovada. Um fato que chama a atenção é que o alistamento feminino 
para as eleições era facultativo. Somente com o término do Estado Novo, em 
1945, e a feitura de nova Constituição é que ele passou a ser obrigatório. 
(KARAWEJCZYK, 2010, p. 204). 

 

De acordo com a autora (2010, p. 204), apesar de o Brasil ter sido um dos 

primeiros países a reconhecer o voto feminino, um longo caminho teve que ser 

percorrido ao longo dos séculos XVII até o XIX para a sua conquista. “Finalmente, a 

luta que teve início por volta de 1850 e tomou impulso em 1917, teve final feliz, 

concretizando sonhos do movimento sufragista” (CORTÊS, 2020, p. 262). Esse foi um 

movimento que ocorreu entre os séculos XIX e XX, com a luta das mulheres pelo 

direito ao voto. Em 1933, a ativista feminista paulista Bertha Maria Júlia Lutz (1894 – 

1976), “passou a integrar a Câmara Legislativa Federal, como suplente de uma vaga 

deixada pelo deputado Candido Pessoa. Elaborou o Estatuto da Mulher, apresentado 

por ela e por Carlota Pereira de Queiroz” (1892 – 1982) que, no dia 13 de março de 

1934, pela primeira vez se ouve uma voz feminina no congresso Nacional [...]”. Carlota 
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Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira, é eleita pelo estado de São Paulo. 

“Seu mandato foi em prol da mulher e das crianças” (TESSER, 2009, p. 29). O Estatuto 

da Mulher foi um grande passo, pois “derrubou uma série de dispositivos 

preconceituosos e discriminatórios em decorrência direta de considerar-se a mulher 

menos capaz que o marido” (MAGALHÃES, 1980, p. 127-128). 

Não foi apenas o direito ao voto que as mulheres conquistaram em 1932. Nessa 

época, o homem ainda era o provedor e líder da família, contudo, a mulher, começa 

a sair mais em busca de trabalho. Todas as demandas que levaram as mulheres para 

mercado laboral fizeram com que elas fossem vistas com outros olhos pelo Estado, 

que entendeu a necessidade de criação de leis especificas para protegê-las no setor. 

Assim, com o intuito de beneficiar as mulheres que trabalhavam fora de casa, a 

Constituição de 1932 estabeleceu: 

 

Sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente salário 
igual; veda-se o trabalho feminino das 22 horas às 5 da manhã; é proibido o 
trabalho da mulher grávida durante o período de quatro semanas antes do 
parto e quatro semanas depois; é proibido despedir mulher grávida pelo 
simples fato da gravidez. (MARQUES, 2018, [s/p.]).  

 

O Decreto nº. 21.417 – A, de 1932, foi “a primeira lei que versava sobre a 

situação da mulher trabalhadora e a protegeria contra a exploração social” 

(FERREIRA; ANTONIAZZI; NOVAK, 2019, p. 81), regulamentando o trabalho 

feminino em estabelecimentos industriais e comerciais, assegurando-lhes, no art. 7º, 

um descanso obrigatório de quatro semanas antecedentes ao parto, bem como mais 

quatro semanas após o nascimento de seu bebê. Durante o afastamento por conta da 

maternidade, a mulher tinha assegurado o direito a um auxílio equivalente à metade 

da média salarial dos últimos seis meses de trabalho, bem como seu retorno ao 

trabalho estava garantido após o término da licença, além de outros direitos que lhes 

garantissem mais estabilidade (CÂMARA, 1932). 

Então, a partir das leis contidas na Constituição de 1932, a mulher pôde, “em 

teoria”, porém ainda não na prática, ter direito a melhores condições e igualdade no 

trabalho. Já a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ocorrida em 

1943, foi um avanço na edição de normas preventivas relacionadas à mulher, pois “o 

que se verifica é que no ínfimo de cada regra se busca a proteção da mulher no 

tocante à sua saúde, sua moral e sua capacidade reprodutiva, todos relacionados à 

manutenção da dignidade da pessoa humana” (MELO, 2011, np). 
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No entanto, apenas em 1988, com a nova Constituição Federal do período pós 

regime militar, a instituição da cidadania e dos direitos humanos para as mulheres 

foram garantidos. Está citado em seu artigo 7º inciso XVIII e XX: licença à gestante, 

sem prejuízo do emprego e do salário e proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos termos da lei (CÂMARA, 1988). Foi a partir desse 

ano que se começou a comemorar, em nosso país, o Dia Internacional da Mulher em 

8 de março.  

Essa data importante, que celebra a luta das mulheres, tem sua origem nas 

manifestações de operárias da indústria têxtil de Nova Iorque no ano de 1908. Elas 

reivindicavam melhores condições de trabalho, tais como: 

 

Redução da carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 
horas de trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as 
mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem, para 
executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente. 
de trabalho. (PINHEIRO, 2012, p. 21). 

 

 Portanto, não foram somente as brasileiras que sofreram com a exploração 

fabril. Mulheres mundo afora também tiveram que lutar por melhores condições e 

reconhecimento no mercado laboral.  

Na área esportiva, em 1932, a nadadora paulista Maria Lenk (1915 – 2007), 

representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos, nadando 

100 metros livres, 100 metros costas e 200 metros peito. Um feito para a época 

(TESSER, 2009, p. 28). 

No mesmo ano, eclodiu a batalha da Revolução Constitucionalista, um 

movimento que lutava contra o autoritarismo do Governo Provisório de Getúlio Vargas 

e que defendia uma nova constituição para o Brasil. A Revolução, que durou de julho 

a outubro de 1932, foi um confronto armado entre os paulistas e as tropas de Vargas. 

Havia uma forte campanha para que a população apoiasse o movimento, lutando nos 

campos de batalhas, e a família teve um lugar de destaque, quando a mulher foi 

convocada a participar da Revolução, apoiando seus companheiros a participarem da 

luta (LEITÃO, 2017, p. 9) e: 

 

Colaborando desde a confecção de uniformes e bandeiras até a arrecadação 
de donativos pelas ruas. É ela ainda a principal responsável pelas vultuosas 
contribuições pela campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, promovida 
pela associação comercial. (LOBO, 1982, p. 6). 
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Figura 8 – Dona Maria Fernandes fala ao Batalhão 9 de julho 
 

 
                                      Fonte: A Cigarra, S.P., julho de 1932 (VASQUEZ, 1982, p. 27). 

 

O título da figura 8 diz: “O concurso do elemento feminino para o êxito da nobre 

causa... revela a grandeza da alma de nossas mulheres, cujas virtudes têm sido 

postas à prova nesta rude campanha de trabalho e sacrifícios” (VASQUEZ, 1982, p. 

27). Para Donato (1982, p. 194) “é verdade inconteste: nenhuma causa se faz 

realmente popular se não alcança a adesão e o entusiasmo da mulher”. Houve 

também uma mobilização para captar mais adeptas a ajudar nos bastidores da 

revolução. 

 

As Sras. e Srtas. Paulistas, sem distinção de classe, foram as primeiras a 
mobilizar-se. Damas que sempre viveram no conforto de seus lares, correram 
ombro a ombro com as filas do povo para as cozinhas a fim de prepararem, 
com as suas mãos, o rancho da tropa que se batia pela restauração da ordem 
jurídica. (CAPELATO, 1981, p. 43).  

        
 

                              Figura 9 – Mulheres preparando comida para as tropas 
 

 
                        Fonte: (VASQUEZ, 1982, p. 30) 
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A batalha da Revolução fez com que muitos homens que foram para as frentes 

de batalhas voltassem mutilados ou mortos. Dessa forma, impossibilitados de 

voltarem ao trabalho, suas esposas ficaram responsáveis pelo sustento da casa e da 

família, tendo que sair de casa em busca de emprego. “No enaltecimento da ‘mulher 

paulista’, salientou-se a abnegação, desprendimento, espírito de renúncia” 

(CAPELATO, 1981, p. 43). 

Esse evento foi um momento de muita interferência na sociedade paulista como 

um todo e fez com que o rádio adquirisse importância política por estar presente nos 

episódios do confronto: 

 

Neste ponto, a Record de São Paulo desempenhou um papel preponderante, 
durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e mesmo antes dela, quando 
foi palco e participou involuntariamente das manifestações estudantis, pois a 
23 de maio foi invadida por um grupo deles, chefiado por José Branco 
Lefèvre9, o qual lançou um manifesto pelos seus microfones feito em favor da 
Liberdade do Brasil e pela Constituição. O povo paulista, injuriado e ofendido 
pelas várias incursões interventoras, na pessoa de homens que não 
condiziam com as expectativas da maioria, frustrado pelos acontecimentos 
de 30, estava predisposto ao levante a às manifestações dos estudantes 
(FEDERICO, 1992, p. 55). 

 

 

O movimento paulista ganhou ainda mais força com a intervenção do rádio, 

desempenhando um papel importante ao informar à população sobre o que estava 

acontecendo nesse cenário de guerra. 

 

A locomotiva São Paulo queria arrastar os vagões atrasados da União para 
uma guerra. O veículo do apelo foi o rádio. Um rádio que naquele momento 
se afirmava com características marcadamente paulistas. Realiza-se aqui o 
primeiro movimento em direção a efetivação de um rádio que rompia com 
uma programação elitizada para transformar-se num rádio mais popular. 
Surgia uma programação que retratava tipos humanos, cenas de rua, de um 
cotidiano típico da cidade com fortes matizes cosmopolitas. (TOTA, 1990, p. 
15). 

 

Dentro desse contexto, a Rádio Record ficou conhecida como a “porta-voz da 

Revolução” ao abrir seus microfones para assuntos políticos, e estimular os paulistas 

a lutarem por meio da voz do radialista César Ladeira (LOBO, 1982, p. 5). César 

Ladeira (1910 – 1969) fez narrações emocionantes e dramáticas do campo de batalha 

                                                 
9 “Antônio Frederico Branco Lefèvre (1916 — 1981) foi um médico neurologista brasileiro”. Fonte: 
Academia Medicina São Paulo. Disponível em: https://www. academiamedicinasaopaulo.org.br. 
Acesso em: 1º nov. 2021. 
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para a população. Tais transmissões fizeram com que ele ficasse conhecido como a 

“Voz da Revolução”.  O rádio, sem dúvida, atuou de forma importante nesta causa e 

“esse é um paradoxo instigante: um meio de comunicação de massas, com um projeto 

de integração nacional e de grandes espaços, transforma-se no porta voz de um 

localismo provinciano exacerbado” (TOTA, 1990, p. 15). 

Nesse momento, as indústrias suspenderam suas produções habituais, para 

que armamentos fossem fabricados para o confronto. A Campanha do Ouro para o 

Bem de São Paulo, mencionada na citação de LOBO (1982, p. 6), foi criada para 

financiar as tropas paulistas. O povo era convocado a doar objetos de valor para 

arrecadação de fundos (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2018, p. 5).  O apoio de outros 

estados que haviam se comprometido a ajudar na causa não aconteceu, e os paulistas 

tiverem que lutar sozinhos (LOBO, 1982, p. 5). São Paulo perdeu a batalha, mas, 

apesar disso, ocorreu o aumento da pressão popular contra o autoritarismo de Vargas, 

que culminou na convocação de uma nova Assembleia Constituinte e de uma nova 

Constituição em 193410. 

Durante meses, as transmissões das emissoras paulistas – em especial da 
Record – mobilizam a oposição ao governo Vargas. A partir daí a sociedade 
toma consciência das possibilidades econômicas e políticas do rádio. 
Estavam lançadas as bases para a sua configuração como indústria cultural. 
(FERRARETO, 2001, p. 102-103). 

 

Para a comunicação, os anos 1930 foram muito importantes, pois foi nessa 

década que o rádio se consolidou como um meio de comunicação de massa. Com as 

mudanças na economia e o crescimento dos centros urbanos, fazendo com que novas 

classes assalariadas passassem a ter poder de consumo, surgem os anúncios 

comerciais durante a programação. “O rádio começa a se estruturar, não mais como 

novidade, mas sim se constituindo em um veículo de comunicação que, ao buscar o 

lucro, volta-se para a obtenção de anunciantes e de público” (FERRARETO, 2001, p. 

102).  

Assim, o rádio passa, na década de 1930, de erudito e elitista para um meio 

popular de massa: “Com a regulamentação da publicidade, a indústria e o comércio 

                                                 
10 “A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. 
Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições 
para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição substituindo a 
Constituição de 1891”. Fonte: Só História. Disponível em: https://www.sohistoria.com.br. Acesso em: 
1º nov. 2021. 
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ganham um veículo para atingir a população, inclusive os analfabetos” (FERRARETO, 

2001, p. 104), que conforme tabela abaixo, são a maioria no país e, portanto, o rádio 

se sobressai perante os outros meios de comunicação da época.  

 
Tabela 3 – População do Brasil – Taxa de Alfabetização 1872 – 1940 

 

 
              Fonte: Censo 1940 / IBGE. 

 

Há uma evolução técnica do rádio, e os aparelhos receptores passam a ser 

mais acessíveis nesse período. Os programas começam a ser mais voltados ao lazer, 

o que resulta em uma mudança de hábitos da sociedade em geral, que passa a se 

reunir ao redor do transmissor para ouvir as notícias e se entreter. Para alcançar um 

maior número de ouvintes, inclusive os analfabetos, o rádio começa a simplificar sua 

linguagem. De clássica e erudita, a programação começa a ser mais popular (LIMA, 

2016, p. 120). 

Por outro lado, o governo de Getúlio Vargas vê no meio radiofônico a 

possibilidade de usar o veículo como ferramenta política capaz de manipular as 

massas em prol, do que ele considerava ser, de uma unificação nacional. 

 

O rádio brasileiro vai encontrando seu caminho, definindo sua linha de 
atuação e assumindo um papel cada vez mais importante na vida política e 
econômica do país. Getúlio Vargas foi o primeiro governante brasileiro a ver 
no rádio grande importância política. E passa a utilizá-lo dentro de um modelo 
autoritário. (ORTRIWANO, 1985, p. 17).  

 

Por causa das mudanças na economia, o crescimento dos centros urbanos e, 

consequentemente, o surgimento das classes assalariadas com poder de consumo, 

fez-se necessária a criação de uma legislação para veiculação de anúncios 

publicitários. Os Decretos Lei nº 20.047, de maio de 1931, e nº 21.111, de março de 

1932, regulamentaram o funcionamento do setor radiofônico, estipulando uma 

limitação de 10% do tempo total de programação para a veiculação de propagandas 
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(CALABRE, 2004). Esse fato garantiu a sobrevivência do meio radiofônico, pois após 

esse processo, iniciou-se a disputa de mercado por meio das emissoras, em busca 

de lucro. Em 1934, o governo ampliou o limite de tempo para os anúncios de 

propaganda para 20% do total da programação (REIS, 2008). No entanto, o meio 

sofria rigoroso controle do governo Vargas (JAMBEIRO, 2004, p. 13). 

 

O modelo de funcionamento do rádio foi então estabelecido ao estilo 
brasileiro: severo controle do conteúdo, particularmente notícias; implantação 
de algumas emissoras estatais, a exemplo da Rádio Nacional, e estímulo ao 
desenvolvimento de emissoras comerciais. Como o novo regime político 
tencionava ser ‘nacional’, o DIP também criou um sistema para o controle das 
comunicações, da cultura e das artes em todo o país. O rádio, os jornais e as 
revistas eram instrumentos para a promoção dos novos valores que o Estado 
Novo queria que os brasileiros assimilassem: uma ideologia nacionalista 
dedicada à construção de um capitalismo urbano-industrial, num país 
defendido contra influências estrangeiras, e voltado para sua própria cultura 
e seus valores tradicionais. (JAMBEIRO, 2003, p. 13-14). 

 

Mas nem só de política vive o Brasil! E como o governo de Getúlio Vargas 

queria um rádio que agradasse o povo, no “país do futebol”, o rádio não perdeu a 

oportunidade e irradiou a primeira partida completa de um jogo que “ocorreu no dia 19 

de julho de 1931, no campo de São Paulo da Floresta, e foi feita pelo ‘speaker 

metralhadora’, Nicolau Tuma, transmitida pela Educadora” (ADAMI, 2014, p. 65). 

Nicolau Tuma foi um jornalista nascido em 1911 na cidade de São Paulo (SP) e ficou 

famoso por seu pioneirismo em transmissões de partidas de futebol. “Até aquele 

momento, as emissoras telefonavam para os clubes ou entidades organizadoras dos 

campeonatos para obter as informações sobre jogos e depois anunciavam os 

resultados” (MONTEIRO, 2007, p. 2). 

 

Nicolau Tuma decidiu filmar oralmente o jogo sendo obrigado, para alcançar 
seu intento, a narrar em alta velocidade. Não havia comentarista, repórter de 
campo ou anúncio comercial para ajudá-lo a ganhar espaço e respirar. E, se 
no campo a bola parasse, tinha que continuar falando, pois, o rádio não pode 
dar branco no ar. Vinhetas, efeitos sonoros? Não tinham sido inventados. 
Primeiro, transmite o movimento da bola entre os jogadores e descreve todos 
os lances, um a um. De passagem, enquanto a bola está fora do jogo, precisa 
de assunto: fala do clima, do público presente, relembra as jogadas... Os 
paulistas venceram os paranaenses por 6x4 e o Speaker Metralhadora 
estava consagrado e iniciava sua carreira de estripulias. (ORTRIWANO, 
2000, p. 10). 

 

O locutor criou um estilo rápido de irradiar partidas de futebol, em que ele fazia 

uma narração rica em detalhes de cada lance do jogo (MONTEIRO, 2007, p. 3). Seu 
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modo de transmitir futebol pelo rádio, prevalece até os dias de hoje (ORTRIWANO, 

2000, p. 10). 

O interesse das emissoras paulistas pelo esporte foi tamanho que, “em 10 de 

junho de 33, a Rádio Record inicia, aos domingos, um serviço de reportagem esportiva 

[...], cobrindo os jogos realizados em São Paulo e Rio de Janeiro” (ROCHA; VILA, 

1993, p. 48). Já o primeiro jogo de Copa do Mundo, transmitido diretamente da França 

em 1938, ao vivo e em cadeia nacional, foi entre Brasil e Polônia, na voz do locutor 

paulista Leonardo Gagliano Neto 11 , que “irradiou tudinho para o prezado amigo 

ouvinte” e “era o único radialista sul-americano em ação nos estádios franceses” 

(ORTRIWANO, 2000, p. 04). 

Por outro lado, muitos programas desse período eram voltados às mulheres, 

pois estas passavam o dia em casa e podiam dar conta de seus afazeres ouvindo o 

rádio. Com isso, parte da programação e dos anúncios eram direcionadas a elas.  

Com a implantação do Governo Provisório de Vargas, foram estabelecidos 

dispositivos para supervisionar e disciplinar a radiodifusão, por causa das agitações 

que se formavam no país. “Foi criado, logo após a revolução de 30, o Departamento 

Oficial de Propaganda – DOP, que tinha a seu cargo uma seção de rádio que 

antecedeu a Hora do Brasil” (FEDERICO, 2000, p. 63), hoje conhecido como a Voz 

do Brasil. A Hora do Brasil foi um programa radiofônico estatal, com transmissão 

obrigatória diária em âmbito nacional, que Vargas utilizava para divulgar notícias de 

seu interesse, além de propagandas ideológicas calcadas nos conceitos e valores que 

defendia. Porém, o objetivo de que o programa atingisse todo o país só foi alcançado 

em 1939, quando passou a ser produzido pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda – DIP12. 

 

A imagem de ‘pai do povo’ era amplamente disseminada pelo Departamento 
de Imprensa e Propaganda. Além da publicidade do governo, o DIP, de Filinto 

                                                 
11 “Leonardo Gagliano Neto – nascido em Recife, no dia 24 de dezembro de 1911, se formou em 
Ciências Econômicas pela Faculdade de Contabilidade de Recife. Só migrou para São Paulo em 1935, 
quando narrou, em março daquele ano, sua primeira partida de futebol na Rádio Cruzeiro do Sul”. 
(DUARTE, 2014, np). 
12 “DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda criado por Getúlio Vargas em 1939 em que todos 
os serviços de propaganda e publicidade dos ministérios, departamentos e estabelecimentos da 
administração pública federal e entidades autárquicas passaram a ser executados com exclusividade 
pelo órgão, que também organizava e dirigia as homenagens a Vargas, constituindo o grande 
instrumento de promoção pessoal do chefe do governo, de sua família e das autoridades em geral. O 
DIP tornou-se o órgão coercitivo máximo da liberdade de pensamento e expressão durante o Estado 
Novo e o porta-voz autorizado do regime”. Fonte: FGV CPDOC. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br 
Acesso em: 1º nov. 2021. 
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Müller13, exercia outra função estratégica fundamental para a prevalência do 
ideário do Estado Novo: a censura. Eram tempos de insegurança e terror 
denunciados por várias vozes na imprensa, na música na literatura, no teatro 
e nas rádios. Todas foram reprimidas e caladas. A política nacionalista de 
caráter populista fornecia os fundamentos ideológicos para a industrialização 
do país. O Estado Novo estava em toda parte, tudo ouvia, tudo controlava, 
tudo arbitrava. Não abdicava do papel de pai, mas pretendia ser Deus. 
Faltava ao nacionalismo um caráter, uma identidade. Até isso nos foi dado. 
Ao perceber essa lacuna o governo tratou de estimular uma produção cultural 
voltada para os símbolos de brasilidade. Patrocinou peças teatrais, incentivou 
os programas radiofônicos, os shows nos cassinos, o cinema e até mesmo 
as escolas de samba, desde que fossem obviamente, divulgadores dos 
símbolos nativistas do nacionalismo populista de Getúlio. (GONTIJO, 1996, 
p. 25). 

 

 
Ante esse cenário de controle, a radiodifusão bem como o cinema, o teatro e 

os jornais, eram fiscalizados e censurados integralmente. Por outro lado, o 

entretenimento foi a saída para que o povo não se revoltasse contra as ações do 

governo. Diante da popularização do rádio nessa década: 

 

A curiosidade e o desejo das camadas populares de possuírem aparelhos de 
rádio crescia, e, quando as famílias ainda não podiam ter seus próprios 
rádios, lançavam mão de uma prática que se tornou muito corriqueira: a de 
ser um ‘rádio vizinho’. (CALABRE, 2004, p. 25). 

 
Ou seja, era comum aqueles que tinham poder aquisitivo para ter um aparelho 

receptor em casa convidarem os vizinhos para ouvirem juntos as transmissões, em 

uma confraternização ao redor do rádio. Com o entretenimento em alta, mais 

programas ligados ao lazer foram instituídos e, consequentemente, mais funcionários 

eram necessários nas emissoras em geral. Proporcionando mais oportunidades para 

mulheres e homens querendo ingressar no campo artístico.  

 

1.1.3 1940 

 

Os anos 1940 começaram com a população do Brasil ultrapassando os 30 

milhões de habitantes, conforme Censo IBGE (tabela 3 p.  54).  

                                                 
13 “Filinto Strubing Müller nasceu em Cuiabá, em 1900, pertencente a uma família de tradição na 
política matogrossense. Seu pai, Júlio Frederico Müller, foi prefeito de Cuiabá por várias vezes 
durante a República Velha e seus irmãos Fenelon e Júlio Müller foram interventores federais no 
estado durante o primeiro governo de Getúlio Vargas”. Fonte: FGV CPDOC. Disponível em: 
https://cpdoc.fgv.br Acesso em: 1º nov. 2021. 
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Diante desse cenário, os centros urbanos continuavam se expandindo, 

especialmente São Paulo, onde mais e mais pessoas de outros países e estados 

brasileiros eram atraídas por causa do crescimento da industrialização e da 

urbanização. Assim, grandes transformações foram necessárias, a fim de abrigar 

todas essas pessoas.  

 
Figura 10 – Mapa de Expansão da Área Urbanizada da cidade de São Paulo  

1930–1949 
 

 
                                        Fonte: Prefeitura de São Paulo. 

 

Dessa forma, o então prefeito de São Paulo Prestes Maia (1896 – 1965), que 

governou capital paulista entre 1938 e 1945, “implantou o Plano de Avenidas e 

transformou de forma estrutural o sistema viário e de transportes da cidade” (LEME, 

2010, p. 2). Mudanças sociais também aconteceram, como retrata Scott: 

 

Nas áreas urbanas, o modo de vida das pessoas sofrera transformações 
significativas com relação ao início do século, especialmente no que diz 
respeito às classes médias, para as quais aumentaram as oportunidades de 
convívio entre os sexos, por conta do deslocamento para os locais de trabalho 
ou estudo e das ofertas de diversão fora dos ambientes domésticos (cinema, 
bailes, passeios de automóvel). (SCOTT, 2013, p. 21). 
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A urbanização modificou alguns padrões culturais, e a possibilidade de 

entretenimento proporcionava aos jovens uma convivência mais próxima. A partir 

desse momento, outras formas de relacionamento, como o namoro, tornaram-se mais 

abertas do que nas décadas anteriores, contudo “mesmo mais livre, o namoro deveria 

ser ‘sério’” (SCOTT, 2013, p. 21). Por outro lado, em 1942 o desquite foi instituído no 

Código Civil de 1916, no artigo 315 da Lei nº 3.071 (SANTANA; RIOS; MENEZES, 

2017). Porém:  

 

Na prática, pelo menos a médio prazo, a inovação introduzida no Código Civil 

pouco contribuiu para uma mudança efetiva na vida da maioria das esposas. 

Especialmente as mulheres das classes médias e altas que não trabalhavam 

fora de casa, além de enfrentarem a reprovação social por conta da 

separação, tinham poucas condições econômicas para manter-se, e aos seus 

filhos, com dignidade e independência, sem ajuda de um marido ou dos pais. 

Situação muito diferente da vivenciada por mulheres das famílias menos 

privilegiadas que, mesmo ao casar, se mantinham, formal ou informalmente, 

trabalhando para contribuir financeiramente na manutenção da prole e do lar. 

(SCOTT, 2013, p. 22). 

 

Então, as mulheres podiam, a partir daquele momento, se separar de seus 

maridos, caso assim o quisessem. No entanto, a sociedade ainda não aceitava 

completamente a ideia. A mulher “desquitada” se deparava com dificuldades impostas 

pela separação e, ainda, era malvista. Ademais, o divórcio ainda não era permitido 

no país, o que refletia no papel social da mulher. 

 

Ainda na vigência da Constituição de 1946, várias tentativas foram feitas no 
sentido da introdução do divórcio no Brasil, ainda que de modo indireto. 
Seria acrescentada uma quinta causa de anulação do casamento por erro 
essencial, consistente na incompatibilidade entre os cônjuges, com prova 
de que, após decorridos cinco anos da decretação ou homologação do 
desquite, o casal não restabelecera a vida conjugal. Proposta também na 
emenda constitucional visando suprimir da Constituição a expressão ‘de 
vínculo indissolúvel’, do casamento civil. (JUSBRASIL, 2010, [s/p]). 

 
Diante da necessidade de ser financeiramente independente, a mulher foi em 

busca de trabalho e também de seus direitos. Por outro lado, “foi somente no ano de 

1943 que a legislação brasileira concedeu permissão para a mulher casada trabalhar 

fora de casa sem a “autorização expressa do marido”” (SCOTT, 2013, p. 23). A 

subordinação e obediência da esposa ao marido estava presente no Código Civil de 

1916. Somente com a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

ocorrida em 1943, com a solidificação das matérias do exercício empregatício 



 59 

feminino, que realmente houve um avanço nas normas protetivas à mulher 

(FIGUEIREDO; SBRISSA, 2019, p. 1).  

Nesse período a capital paulista já se destacava do ponto de vista educacional 

em relação ao restante do país. Comparando os dados obtidos no Censo de 1940 

(tabela 4 abaixo), o primeiro realizado pelo IBGE, havia uma taxa de alfabetização na 

cidade de São Paulo de 80% da população total, no estado de São Paulo de 53% e 

no Brasil, como um todo, de 32%. 

 

Tabela 4 – População do Brasil, Estado de São Paulo e Capital Paulista – Taxa de 
Alfabetização 1940 

 

 
               Fonte: Censo 1940 / IBGE. 

 

Em relação às diferenças na taxa de alfabetização entre homens e mulheres, 

observa-se (tabela 5 abaixo) que tal situação não era tão discrepante na cidade São 

Paulo. Principalmente porque, então, elas buscavam seu espaço no mercado de 

trabalho e, portanto, necessitavam de mais qualificação para tanto.  

 
Tabela 5 – População São Paulo – Capital/Taxa de Alfabetização Homens e Mulheres – 

1940 
 

 
              Fonte: Censo 1940 / IBGE. 

 
Um outro fator que marcou muito a sociedade brasileira nos anos 1940 foi a 

participação do Brasil na II Guerra Mundial (1939-45), que ocorreu a partir de 1942 

(ALVES, 2020, p. 8). A entrada do país na Guerra implicou inúmeras mudanças 

sociais e economicas. Muitos homens foram lutar e suas esposas se viram com a 

missão de sustentar a família e, ao mesmo tempo, cuidar da casa e dos filhos. Assim, 

houve um aumento no número de mulheres no mercado de trabalho, por causa da 
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diminuição significativa de mão de obra masculina no mercado produtivo (FERREIRA; 

SANTOS; TOMÉ, 2011). As mulheres passaram a sair para enfrentar o mercado de 

trabalho ou para assumir os negócios de suas famílias. Isso não aconteceu apenas 

durante os períodos de conflitos, mas também no pós-guerra, quando muitos homens 

perderam suas vidas e muitos dos que voltaram não se encontravam em condições 

de retornar ao trabalho, recaindo sobre a mulher o ônus de se tornar responsável 

pelas finanças da família (PROBST, 2007). 

Durante a Guerra, o rádio teve o importante papel de informar em primeira 

mão os acontecimentos e, por outro lado, de acalmar as tensões por meio de 

programas de entretenimento que buscavam apaziguar a população. “Ouvir 

radionovelas era como entrar em um outro mundo de constantes suspenses, 

emoções, lágrimas e alívios, embasados na ciência do divertimento, a fim de evitar 

maiores preocupações” (MIYASHIRO, 2018, p. 77). A cena da família reunida ao 

redor do rádio, ficou marcada na memória dos que viveram aquela época de 

apreensão. 

 

Naquele tempo, todos os lares tinham, pelo menos, um aparelho de rádio, 
estrategicamente visível e impoluto sobre o móvel mais importante da sala. 
Era, na verdade, uma espécie de altar: a caixa de madeira falante ficava 
quase sempre no centro, como uma imagem a ser cultuada por todos da 
família. (AGUIAR, 2007, p. 13). 

 

 Na década de 1940, o meio radiofônico demonstrava seu poder de divulgação 

de informação e sua massificação se tornou mais evidente, bem como seu poder 

formador de opinião. Amplamente inserido no cotidiano das pessoas, o rádio passou 

a alegrar as reuniões familiares, dando-se sua efetiva popularização e vindo a ter sua 

consolidação no entretenimento no Brasil.  

Renato Ortiz (2006) diz que os anos 1940 são apontados como o início da 

sociedade de massa no Brasil, pois é o momento em que a sociedade urbano-

industrial se consolida. A sociedade brasileira se moderniza em diferentes setores 

após a Segunda Guerra Mundial: 

 

A velha sociologia costumava descrever essas mudanças sublinhando 
fenômenos como o crescimento da industrialização e da urbanização social 
com a expansão da classe operária e das camadas médias, o advento da 
burocracia e das novas formas de controle gerencial, o aumento populacional, 
o desenvolvimento do setor terciário em detrimento do setor agrário. É dentro 
desse contexto mais amplo que são redefinidos os antigos meios (imprensa, 
rádio e cinema) [...]. (ORTIZ, 2006, p. 38-39). 
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Na capital paulista não foi diferente. “Um importante documento, que nos dá 

uma ideia do contexto socioeconômico em que atuava o rádio paulista, é o ‘Estudo 

sobre radiodifusão em São Paulo, Brasil’ publicado em 1942 pela Federação Paulista 

das Sociedades de Rádio” (PRADO, 2012, p. 194), que traz o número de emissoras 

por estado: 

 
Tabela 6 – Número de Emissoras por Estado no início dos anos 1940 

 
São Paulo 42 

Distrito Federal (Rio de Janeiro) 14 

Minas Gerais 11 

Rio Grande do Sul 5 

Estado do Rio 4 

Paraná 3 

Mato Grosso do Sul 2 

Ceará 2 

Santa Catarina 2 

Pernambuco 2 

Paraíba 1 

Pará 1 

Espírito Santo 1 

Amazonas 1 

Piauí 1 

Sergipe 1 

Bahia 1 

                                    Fonte: Prado, 2012, p. 195. 

 

De acordo com o “Estudo sobre radiodifusão em São Paulo, Brasil”,  havia 94 

emissoras no Brasil, sendo 42 no estado de São Paulo, de acordo com a tabela 6, 

acima. “O documento traz dados econômicos que mostram a importância relativa do 

Estado no conjunto do país [...]. Assim, o valor da produção econômica do estado de 

São Paulo era 9.975.45014 contos de réis, para um total nacional de 25.646.290 contos 

                                                 
14 A conversão de Réis para Real é: 1 Real (Réis) - R$ 0,123; 1 Mirréis (Mil Réis) - R$ 123,00; 1 
Conto de Réis (Mil mirréis) - R$ 123.000,00 Fonte: Moedas Hi7. Disponível em: 
http://moedas.hi7.co/conversao-hipotetica-dos-reis-para-o-atual-real--56c6b91669beb.html. Acesso 
em: 29 nov. 2021. 
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de réis” (PRADO, 2012, p. 195), o que demonstra o potencial do estado de São Paulo 

e, principalmente, da capital paulista. O número de aparelhos receptores de rádio na 

capital do estado era de 140.000, uma média de 9,8 pessoas por aparelho. “Quem 

ouvia o rádio, e a que horas? Mais mulheres que homens” (PRADO, 2012, p. 196).  

Em meio ao sucesso crescente do meio radiofônico, os anúncios ficaram em 

alta, o que fez com que surgisse um órgão que fizesse uma medição da audiência, 

para que as emissoras angariassem mais anunciantes. Assim: 

 
O IBOPE surgiu em 13 de maio de 1942, fundado por Auricélio Penteado, 
talvez da necessidade de determinação com precisão sobre a participação 
dos vários veículos junto ao público, pois tanto jornais como emissoras de 
rádio apregoavam a situação de popularidade que melhor lhes conviesse 
para convencer os anunciantes a destinarem seus investimentos publicitários. 
(FEDERICO, 2000, p. 67). 

 

Esse período, décadas de 1940 e 1950, ficou conhecido como a “Época de 

Ouro” do rádio brasileiro, ao se caracterizar como o meio do espetáculo e das grandes 

produções radiofônicas. Em meio a esse clima de crescente popularização, surgiram 

os grandes ídolos da época. Tal fenômeno está relacionado com fatores que deram 

glamour ao rádio, tornando-o em uma espécie de Hollywood brasileira. Ser locutor, 

cantor ou ator de uma grande emissora resultava em fama e, consequentemente, 

esses se tornavam mediadores de cultura e influenciadores da sociedade em geral.  

Nessa época, nasceram os programas de auditório e musicais, as radionovelas 

e a Revista do Rádio, terreno fértil e propício para que mais mulheres ingressassem 

de forma mais determinante neste meio, já que elas demonstravam talento como 

cantoras, locutoras, atrizes e musicistas, dentre outras ocupações que exerciam nas 

rádios. Ademais, “os programas de humor, de esportes, além de programas culturais, 

recheados por propagandas ingênuas de produtos variados, completavam as 

atrações do rádio, o qual a ‘dona de casa’ podia ouvir sem interromper suas tarefas e, 

à noite, servir como atração para a família reunida” (MIYASHIRO, 2018, pg.77). Dessa 

maneira, “o rádio transformou-se parte integrante do cotidiano. Presença constante 

nos lares, converteu-se em um meio fundamental de informações e entretenimento” 

(CALABRE, 2004, p. 7).  

Além do entretenimento, nessa década o rádio era muito forte em termos 

jornalísticos. Foi em 28 de agosto de 1941 que surgiu o Repórter Esso, um noticiário 

que marcou época por não se limitar a ler as notícias dos jornais, como acontecia nos 

outros noticiários radiofônicos do período, pois as matérias eram enviadas por uma 
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agência de notícias americana. Era patrocinado pela marca Esso, da empresa 

americana Standar Oil Company of Brazil, distribuidora de gasolina e querosene. O 

programa usava os slogans: “O primeiro a dar as últimas notícias” e “Testemunha 

ocular da história”. A primeira transmissão foi por meio da Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro e quatro dias depois a Rádio Record de São Paulo passou a transmiti-lo. 

Assim, esta foi a década de maior crescimento do meio radiofônico da era “pre-

televisiva”. Período em que além de o rádio direcionar muito de sua programação para 

as mulheres, muitas delas se tornaram parte integrante dele. 

 

1.1.4 1950 

 

No Brasil, a década de 1950 foi considerada como os “Anos Dourados”. Uma 

época de reestruturação econômica e social após a II Guerra Mundial.  

 Com o crescimento da urbanização e industrialização ocorrido nas décadas 

anteriores, o país agora liderado pelo Presidente Juscelino Kubitschek (1902 – 1976), 

com seu plano de ação “Cinquenta em Cinco”, “ou seja, o país deveria experimentar 

o crescimento industrial que levaria cinquenta anos para ocorrer, em cinco” (ARAUJO, 

2019, p. 90). O plano visava, além do crescimento industrial, ao desenvolvimento 

econômico e social. Diante disso, o país viveu um período de ascensão da classe 

média, com a ampliação de postos de trabalho, onde as mulheres eram cada vez mais 

necessárias como força produtiva. Os avanços foram evidentes, principalmente, nos 

grandes centros, palco das transformações, que resultaram no aumento do acesso à 

informação, lazer e consumo.  

 

Nos anos 50 se multiplicaram os empreendimentos culturais de cunho mais 
empresarial [...]. Podemos observar um dinamismo crescente na área 
publicitária que, tendo se implantado no Brasil através das multinacionais na 
década de 30, vai se consolidar realmente com o desenvolvimento do 
comércio varejista, do acesso ao crediário, da comercialização dos imóveis. 
(ORTIZ, 2006, p. 43-44). 

 

Juntamente com o desenvolvimento econômico, houve um aumento significativo 

nos níveis de escolaridade feminina. Segundo Bassanezi (2000, p. 625), “no ensino 

elementar e no médio, o número de mulheres já estava próximo ao dos homens” na 

década de 1950. Esse fato abriu portas para as mulheres no setor terciário (de 

serviços), onde elas trabalhavam principalmente nas áreas burocráticas, em que havia 
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a necessidade de qualificação profissional, o que levou também à abertura de cursos 

profissionalizantes direcionados a elas.   

 

Cresceu na década de cinquenta a participação feminina no mercado de 
trabalho, especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em 
escritórios, no comércio ou em serviços de públicos. Surgiram então, mais 
oportunidades de emprego em profissões como as de enfermeira, professora, 
funcionária burocrática, médica, assistente social, vendedora, etc. que 
exigiam das mulheres uma certa qualificação e, em contrapartida, tornavam-
nas profissionais remuneradas. Essa tendência demandou uma maior 
escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no status social da 
mulher. (BASSANEZI, 2000, p. 624). 

 

Por outro lado, mesmo com o desenvolvimento econômico do país em alta e 

as mulheres se incorporando cada vez mais ao mercado laboral, “as distinções entre 

os papéis femininos e masculinos, entretanto, continuaram nítidas” (BASSANEZI, 

2000, p.  608), pois elas continuavam responsáveis pelo trabalho doméstico e pela 

família, além do trabalho fora do lar. 

Nos anos 1950, alguns segmentos continuavam resistindo à evolução, 

defendendo a continuidade dos costumes e das tradições. Para Motta, “nessa época, 

as mulheres estudam, trabalham, circulam – porém, não estão realmente livres, nem 

das prescrições de comportamento, nem dos preconceitos e da vigilância crítica do 

seu entorno social” (MOTTA, 2013 p. 92).  

As jovens, que eram educadas e preparadas para serem esposas e mães, 

temiam não conseguir se casar. Na tentativa de afastar as moças das modernidades 

que surgiam, a sociedade impunha que os casamentos ocorressem com elas ainda 

bem novas. 

 

Percebe-se que tanto a sociedade quanto o grupo familiar, prezavam a 
conduta, o comportamento e o ambiente frequentado pelos jovens, 
principalmente pelas moças. Estas, deveriam ter a conduta moral inabalável, 
afim de encontrarem a possibilidade de um bom casamento e construir uma 
família. (MITTANCK, 2017, p. 2). 

 

Como nessa época as pessoas já se casavam por afeto, e não mais por meio 

de casamentos “arranjados” entre as famílias, as jovens tinham que socializar com 

rapazes (SCOTT, 2013). Assim sendo, uma preocupação que surgiu foi a de que as 

moças aprendessem o autocontrole e o discernimento do certo e errado. “Ficava mal 

à reputação de uma jovem, por exemplo, usar roupas muito ousadas, sensuais, sair 

com muitos rapazes diferentes ou ser vista em lugares escuros ou em situação que 
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sugerisse intimidades com um homem” (BASSANEZI, 2000, p.  612). Fatos que 

prejudicariam os planos de casamento, podendo, tal moça, ficar “solteirona” 15 , 

conforme se dizia na época. 

No entanto, algumas mulheres ousavam não seguir as regras 

preeestabelecidas. Estas não eram muito bem vistas, por se permitirem ter relações 

com rapazes antes mesmo do matrimônio e, portanto, não eram consideradas 

adequadas para um bom casamento.  

 

As revistas da época classificavam as jovens em moças de família e moças 
levianas. Às primeiras, a moral dominante garantia o respeito social, a 
possibilidade de um casamento-modelo e de uma vida de rainha do lar – tudo 
o que seria negado às levianas. Estas se permitiam ter intimidades físicas 
com homens; na classificação da moral social estariam entre as moças de 
família, ou boas moças, e as prostitutas. (BASSANEZI, 2000, p. 610). 

 

A sociedade, conjuntamente com a família, tentava afastar as jovens da chamada 

“modernidade” (MITTANCK, 2017, p. 2). Não obstante, as moças em geral, tentavam, 

naquele período, se distanciar de alguma forma da figura de “dona do lar”. Essa 

mulher que lutava para ser moderna era alvo de propagandas de produtos de beleza 

ou de artigos que ligassem sua imagem à liberdade, como as cigarreiras, por exemplo. 

 
Figura 11 – Propaganda dos Cigarros Columbia com foco no público feminino  

nos anos 195016 
 

 
                                             Fonte: Propagandas Históricas. 

                                                 
15 “Diz-se de mulher de meia-idade que ainda não se casou”. Fonte: Oxford Languages. Disponível em: 
https://languages.oup.com/google-dictionary-pt/ Acesso em 1º nov. 2021. 
16 Disponível em: https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/02/cigarro-columbia-anos-50.html 
Acesso em: 03 jun. 2022. 
 

https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/02/cigarro-columbia-anos-50.html
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Nesse período, a mulher valorizava mais seu corpo e suas curvas, dando maior 

importância às roupas que destacassem sua silhueta. E além de mãe e esposa, ela 

agora, também, queria ser vista como profissional. Assim, todas as práticas e os 

hábitos femininos bem como seus valores e ideias levavam a inúmeros conflitos 

familiares e sociais. Todas as temáticas que envolviam a sociedade e seus dilemas 

eram abordadas nos veículos de comunicação, nas quais a mídia tentava estar de 

certa forma envolvida, como escreve Napolitano: 

 
Nas vertentes mais populares do rádio, do cinema, da música dos anos 1950, 
configurou-se determinada face coletiva do povo brasileiro, síntese de 
práticas, valores sociais e representações simbólicas e, muitas vezes, 
puramente ideológicas. Alguns elementos dessa síntese são perfeitamente 
identificáveis naquela produção cultural: malícia ingênua, senso de humor 
‘natural’, esperteza e dignidade diante dos desafios éticos e materiais da vida, 
solidariedade espontânea com os mais fracos, romantismo, mistura de crítica 
sutil e conformismo diante da ordem social. Estas características gerais, 
amplamente percebidas nos produtos da cultura de massa dos anos 1950, 
obviamente, não podem ser analisadas sem as tensões e contradições 
inerentes. Mas, de uma forma ou de outra, marcaram uma representação do 
popular, que atravessará as décadas seguintes [...]. (NAPOLITANO, 2008, p. 
16). 
 

Um exemplo desse envolvimento da mídia nos problemas sociais da época é o 

programa História das Malocas de Osvaldo Moles, mencionado anteriormente, 

originado por meio do samba Saudosa Maloca, de Adoniram Barbosa, que por sua 

vez foi inspirado nas “malocas” de São Paulo que ficaram populares na década de 

1920. O programa foi ao ar em 1956 e se transformou em um dos grandes sucessos 

do rádio paulista da década de 1950, sendo irradiado por dez anos (ANKAVA, 2020, 

p. 2). O personagem principal era Charutinho, interpretado por Adoniran Barbosa, que 

era acompanhado das personagens Pafunça e Teresoca. Esterzinha de Souza, uma 

das grandes cantoras do rádio da época, era a cantora exclusiva do programa.  

Outro programa que era transmitido no fim dos anos 1940 e início de 1950 foi 

O Crime Não Compensa, radiofonizado pela Rádio Record. O programa transmitia 

uma dramatização com personagens e efeitos sonoros de crimes de várias épocas 

históricas, que aconteceram em São Paulo, principalmente nos anos 1920, 1930 e 

1940. Os episódios que iam ao ar eram escolhidos por Artur Leite de Barros, secretário 

de Segurança do Estado de São Paulo, um ex-delegado de policia, que retirava os 

casos dos arquivos da Polícia Civil de São Paulo (GUERRINI, 2016, p. 96).  

 

O rádio chegava ao final dos anos 50 e início dos anos 60, consolidado em 
sua posição de meio de comunicação de massa, como um elemento 
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fundamental na formação de hábitos na sociedade brasileira. Dos anos 30 
aos 60, o rádio foi o meio através do qual as novidades tecnológicas, os 
modismos culturais, as mudanças políticas, as informações e o 
entretenimento chegavam ao mesmo tempo aos mais distantes lugares do 
país, permitindo uma intensa troca entre modernidade e a tradição. O rádio 
ajudou a criar novas práticas culturais e de consumo por toda a sociedade 
brasileira. (CALABRE, 2004, p. 9). 

 

Foi nesse período que os meios de comunicação mudaram seu enfoque, de 

críticas e combate aos regimes totalitários, dando lugar a um papel mais informativo 

e de entretenimento, com mais espaços para anúncios. Por conseguinte, o contexto 

social envolvendo o rádio demonstrou seu poder influenciador e propagador de 

cultura, e sua programação assumiu um papel fundamental na vida cotidiana dos 

brasileiros. 

Outro segmento que teve seu apogeu nessta época foi o cinema. Segundo 

Carlos Gonçalves (2001), o auge do cinema aconteceu nos anos 1940 e 1950 na 

capital paulista, quando a Cinelândia se instalou no centro da cidade, local onde 

estavam as salas de cinema mais conhecidas. O autor diz que as salas de exibição 

de rua também cresceram bastante na ocasião e que “o hábito de ir ao cinema 

configurava-se como um dos consumos culturais mais populares – em meados de 50, 

das 145 salas de exibição da cidade, 18 estão no centro e 127 nos bairros” 

(GONÇALVES, 2001, p. 21).  

Tanto o rádio quanto o cinema tiveram um papel importante na sociedade 

paulistana na época aqui estudada (1920–1950), participando do desenvolvimento e 

da evolução da cidade de São Paulo e de sua população. O rádio, em particular, por 

ter se tornado o maior meio de comunicação de massa da época, criou muitos 

empregos e, dentre essa nova classe de trabalhadores, as mulheres se fizeram 

presentes. O próximo capítulo tratará das mulheres do rádio. 
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CAPÍTULO 2 – A MULHER NO RÁDIO  
   

Os meios de comunicação passaram por inúmeras transformações no último 

século. No entano, a passagem da comunicação impressa para a transmissão 

radiofônica foi, provavelmente, um dos maiores passos em direção à evolução 

tecnológica da história da comunicação. A possibilidade de veiculação falada através 

do espaço, era, até então, inimaginável. Por meio do rádio, multidões tiveram acesso 

às notícias, músicas, programas esportivos, humorísticos, de entretenimento, dentre 

outros. Daí em diante, outras grandes descobertas tecnológicas fizeram com que a 

comunicação desse largos passos em direção à evolução comunicacional com a 

invenção da televisão e, posteriormente, da internet.  

Conjuntamente com a comunicação, a mulher vem se destacando cada vez 

mais nesse campo, a princípio, masculino. Ao estudarmos os primeiros anos da 

radiodifusão, a impressão que se tem é de que somente os homens povoavam esse 

universo, conforme afirmam Sofia Dietmann e Leslie Sedrez Chaves: 

 

[...] até meados dos anos 1970, a presença feminina nas rádios brasileiras 
era reflexo da sua posição na sociedade: as mulheres que trabalhavam nas 
rádios tinham seu espaço limitado aos assuntos considerados de domínio 
feminino, como cuidados domésticos e com a aparência. (DIETMANN; 
CHAVES, 2018, p. 2).  

 

Entretanto, ainda que de forma tímida, desde o início é perceptível a 

participação feminina neste meio, em nosso país. A mulher veio, ao longo do tempo, 

ganhando espaço, seja como cantora, musicista, locutora, radioatriz, jornalista, ou até 

mesmo nos bastidores das emissoras. Ademais: 

 

Assim como em outras áreas da sociedade, a trajetória da mulher no âmbito 
do rádio é ponteada por uma história de lutas, conquistas, desafios, tudo isso 
devido a preconceitos enraizados e mentalidades atrasadas que dificultam o 
acesso das vozes femininas ao microfone das emissoras de rádio. 
(SALDANHA, 2018, p. 11). 

 

Além disso, “poucas mulheres que brilharam no início do rádio conseguiram 

reconhecimento da sociedade” (TESSER, 2009, p. 16) e, portanto, acabaram 

esquecidas. 

O século XX representou o período de formação dos primeiros meios de 

comunicação de massa no Brasil e no mundo, sendo o rádio o maior e mais importante 
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da época. Outro meio que se destacou nesse período foi o cinema, que cresceu muito 

em nosso país. Salas de cinema se instalavam rapidamente em grandes centros 

urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, para Renato Teixeira (2019, 

p. 12), “o rádio foi o primeiro meio de comunicação oral de massa, o que significa dizer 

que, antes dele, não havia uma forma eficaz de se comunicar com as massas 

simultaneamente”. Esse fato, por si só, é um marco na história da comunicação. A 

partir do meio radiofônico, e em torno dele, criou-se todo um cenário midiático que 

envolvia tudo o que havia de mais tecnológico na época, visando a uma aproximação 

entre o rádio e seu público. Nessa conjuntura, surgiram os grandes nomes do meio.  

Os anos 1920 foram de experimento para o veículo, que era um grande avanço 

em termos tecnológicos para o momento. Contudo, ele ainda precisava evoluir 

bastante, pois “o espaço de irradiação sofria contínuas interrupções e não havia uma 

programação que cobrisse inteiramente os horários diurnos e noturnos” (ORTIZ, 2006, 

p. 39) para que fosse possível atingir toda a população – e se tornar um meio de 

massa. Nos anos 1920 foi plantada a semente que irá florescer nas décadas 

seguintes. 

Nos anos 1930, com a entrada da propaganda, o rádio começou a deslanchar, 

ainda de forma não tão expressiva, mas já com características de um meio com poder 

de manipular as massas. Essa foi uma época de crescimento para o meio e muitas 

emissoras surgiram, demandando mais profissionais para o veículo. 

 Já o período que engloba os anos 1940 e 1950 ficou conhecido como a época 

“áurea do rádio brasileiro”, “caracterizada por uma programação voltada ao 

entretenimento, predominando programas de auditório, radionovelas e humorísticos” 

(FERRARETO, 2001, p. 112). Essa é a fase em que o rádio passa de um meio apenas 

informativo e elitista para atingir todas as camadas da sociedade e se configura como 

um meio popular. É quando ser locutor(a), cantor(a) ou ator/atriz de uma grande 

emissora trazia fama e fazia com que o(a) artista ficasse conhecido por todo o país.  

Ao falarmos do rádio brasileiro, vêm a nossa mente imagens e referências 

comumente incorporadas ao senso comum, que caracterizam os anos áureos da 

radiodifusão como, por exemplo, os programas de auditório das grandes emissoras, 

as radionovelas, os concursos de Rainha do Rádio e os “fuxicos” da Revista do Rádio, 

compreendidos como signos do poder de mobilização e penetração do meio 

radiofônico naquele momento.  
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Essa fase de expansão do rádio, tem uma relação direta entre a ascensão de 

seus artistas e o predomínio da radiodifusão comercial, quando a introdução de 

anúncios de propaganda tornou a popularidade dos profissionais deste meio mais 

evidente.  

Dessa forma, o rádio que, até então, era um ambiente predominantemente 

masculino, começa abrir suas portas para as cantoras, radioatrizes, locutoras, 

musicistas, jornalistas, dentre outras funções que as mulheres desempenhavam nas 

emissoras.  

Portanto, este capítulo tratará da representação feminina neste que foi o 

primeiro meio de comunicação de massa no Brasil e no mundo: o rádio. Destaca-se 

que o recorte feito nesta tese engloba as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

considerados os dois maiores centros de inovação, em todos os segmentos, em nosso 

país, no período aqui estudado. Nessas duas cidades foram fundadas as maiores 

emissoras do país, onde muitos artistas do meio se consagraram e, entre elas, houve 

um grande intercâmbio destes profissionais. “A partir de meados da década de 1930, 

os cantores e músicos de maior nomeada são obrigados a uma grande mobilidade” 

(TINHORÃO, 1981, p. 69). A mobilidade a que o autor se refere é a transferência dos 

artistas do rádio entre Rio e São Paulo. “Apesar de o rádio ter se desenvolvido em 

diversas regiões do país ao mesmo tempo, as emissoras de rádio cariocas e paulistas 

tiveram uma posição de destaque no cenário radiofônico nacional” (CALABRE, 2004, 

p. 11). Tanto São Paulo quanto Rio eram: 

 

Os principais polos de difusão de cultura do Brasil. As duas cidades tinham 
diferenças de estilo. A programação seguia as características da população. 
O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o glamour era um diferencial. 
Mostrava a linguagem de uma cidade praiana e a rotina do carioca nato. Já, 
São Paulo o lugar do trabalho, a terra de imigrantes, havia nordestino, 
italiano, português, uma série de pessoas diferentes que formavam a cidade. 
(TESSER, 2009, p. 53). 

 

Diante desse cenário, esta sessão do trabalho apresenta as profissionais do 

rádio que se destacaram nessas duas grandes cidades. Para tanto, o capítulo foi 

dividido em dois subcapítulos. O primeiro tratará do início da mulher na radiodifusão 

em nosso país, período que engloba os anos 1920 e 1930. O segundo trará 

considerações sobre a chamada “Era de Ouro” do rádio brasileiro, nos anos 1940 e 

1950. Dentro deste último, serão abordados os segmentos que se tornaram ícones 

dos “anos dourados” do rádio em nosso país, como as radionovelas, os programas de 
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auditório, as Rainhas do Rádio e as revistas que traziam notícias sobre o meio 

radiofônico. 

 

2.1  O início da mulher na radiodifusão – anos 1920 e 1930 

 

Oficialmente, o rádio teve sua inauguração no Brasil em 1922, conforme 

mencionado anteriormente. “Ainda nos anos 20, o rádio já começa a espalhar-se pelo 

território brasileiro” (ORTRIWANO, 1985, p. 14). As primeiras emissoras eram 

mantidas por sócios “que pagavam mensalidades para manter as estações, cuidavam 

de fazer a programação doando discos, escrevendo, tocando, cantando e ouvindo 

eles mesmos” (TAVARES, 1999, p. 52).  Mas alguns anos mais tarde, “as 

transmissões passam a ser continuas e a emissora adquire um caráter mais 

profissional. Ali nascem os grandes artistas, técnicos e demais profissionais que 

entrariam para a história do rádio paulista” (ADAMI, 2014, p. 46-47).  

No entanto, a transição da fase amadora do meio para a fase comercial levou 

tempo. Isso se deu por diversos motivos, entre eles a escassez de aparelhos 

receptores, pois esses eram importados e caros; a falta de verba que limitava a 

programação, que não era transmitida o dia inteiro, apenas no período da manhã e da 

noite; a veiculação de anúncios que era muito pequena, pois ainda não havia uma 

regulamentação clara sobre a publicidade para o meio nos primeiros anos de 

funcionamento do rádio. “O setor de radiodifusão era, na década de 1920, uma área 

de incertezas, investimento caro e retorno duvidoso” (CALABRE, 2004, p. 15), 

culminando na lentidão da evolução do meio nos primórdios de sua existência. 

Entretanto, apesar das dificuldades, o rádio foi encontrando seu caminho e se tornou 

um meio de expressão e sinônimo de modernidade, em uma época que apenas um 

meio como este seria capaz de atingir um número maior de pessoas, por chegar nos 

lugares mais remotos e por atingir cidadãos de todos os níveis sociais e culturais. 

Mesmo na fase experimental do rádio, muitos nomes foram revelados. 

“Começaram, então, a aparecer, por volta de 1925 e 1926, os primeiros artistas que 

despertavam interesse do público” (MURCE, 1979, p. 22) e, dentre eles, algumas 

mulheres se destacaram.  

 

O rádio firmou-se praticamente no final de 1926 e no decorrer de 1927 com 
o aparecimento dos primeiros artistas que disputavam a preferência dos 
ouvintes: Gastão Formenti, Francisco Alves, Ana de Albuquerque Melo, 
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Patrício Teixeira, Estefana de Macedo, Rogério Guimarães, Oscar 
Gonçalves, Albenzio Perrone, Elisinha Coelho e outros, além do rabiscador 
destas linhas [...]. (MURCE,1979, p. 22-23). 

 

 As mulheres citadas por Renato Murce (1979) eram cantoras que se 

apresentavam nas emissoras nesse período. Mas não apenas cantoras se 

destacaram nessa fase. “Entre as vozes femininas que encantaram gerações, 

encontramos Maria Beatriz Roquette-Pinto (1911), a primeira locutora do rádio 

brasileiro, tendo atuado na Sociedade Rádio do Rio de Janeiro PRA – 2” (TAVARES, 

1999, p. 108). “A voz feminina despertou interesse, destoando do maior número de 

vozes masculinas da época” (SALDANHA, 2018, p. 11). Maria Beatriz nasceu em 

1911 no Rio de janeiro, filha de um dos maiores nomes do rádio brasileiro, Edgar 

Roquette-Pinto (1884 – 1954), fundador da PRA-2 Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

(TAVARES, 1999, p. 5).  

 

Figura 12 – Beatriz Roquette-Pinto em 1923 no estúdio da PRA 2 – Sociedade  
Rádio do Rio de Janeiro17 

 

 
                                       Fonte: Rádio MEC. 

 
Maria Beatriz Roquette-Pinto, foi a primeira locutora do rádio brasileiro, tendo 
atuado na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro – PRA-2, fundada por seu pai, 
o Professor Edgard Roquette-Pinto, em 1923. Não se trata, absolutamente, 
de nepotismo mestre Roquette indicar a própria filha. A moça realmente 
possuía talento para falar ao microfone pioneiro e acompanhava o pai em 
todas as suas demandas em prol do desenvolvimento daquele que viria a ser 
o maior veículo de comunicação de todos os tempos no Brasil de então. A 
voz feminina de Beatriz Roquette-Pinto era uma curiosidade a mais, 
destoando do maior número de vozes masculinas, então. (SALVADOR, 2017, 
p. 01).  

                                                 
17 Disponível em: https://www.conectemulher.com.br/noticia/mais/beatriz-roquette-pinto-e-o-
pioneirismo-feminino-no-radio-brasileiro. Acesso em: 26 mar. 2020. 
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Além da filha de Roquette-Pinto, outras mulheres foram locutoras no início da 

radiodifusão. Em 1930, Zenaide Andrea foi a primeira locutora paulista, comandando 

o microfone da Rádio Record, onde Elizabeth Darcy também foi locutora em 1931 

(SALVADOR, 2017). 

Uma mulher que também se destacou logo no início da radiodifusão foi Ivani 

Ribeiro. Ela iniciou sua carreira como cantora, na capital do estado de São Paulo, em 

um programa infantil na Rádio Educadora Paulista, na década de 1920, mas 

posteriormente se revelou como uma das maiores autoras de radionovelas. A 

emissora queria inovar e, para isso, começou a direcionar seus programas para o 

público feminino por meio das “radiotelephonicas elegantes, destinadas às gentis 

senhoras e senhoritas amadoras, com números literários, musicais e representações 

teatrais” (ROCHA; VILA, 1993, p. 22). Tais programas, além de serem direcionados 

às mulheres, também demandavam mulheres no elenco.  A emissora contava com 

apresentações da pianista que se apresentou na Semana de Arte Moderna no Teatro 

Municipal, Guiomar Novaes. Guiomar também fazia apresentações na Rádio Club de 

São Paulo. A emissora tinha também em seu elenco a cantora de ópera Bidú Sayão, 

confirmando a programação clássica e elitista do rádio na época, bem como da 

presença feminina, que começa a surgir mesmo que ainda de forma tímida.  

A Rádio Educadora lançou, em 1926, o programa Quarto de hora da criança, 

apresentado por Tia Brasília, uma personagem dedicada ao público infantil, 

interpretada por Mary Ellis McIntyre Filha, irmã da filantropa e ativista social Pérola 

Byington (1879 – 1963). “Tia Brasília promoveu uma campanha filantrópica para a 

compra de aparelhos de rádio para hospitais e asilos” (LIMA, 2018, p. 57). 

A Rádio Cruzeiro do Sul apresentava o programa A hora da vovó, com a 

pianista Sinhá Braga. A emissora também lançou Ivani Ribeiro, que era cantora na 

Educadora, como autora de radionovelas na PRB – 6. Cantoras como Alzirinha 

Camargo, Zelinha Amaral e Dolly Ennor passaram pela Cruzeiro (ADAMI, 2014, p. 63-

64), além de Helena de Carvalho, Sonia Veiga e “Linda e Dircinha Batista, ainda 

meninas, atuavam às vezes, levadas pelo pai, Batista Junior, quando atuava em 

programa humorístico” (SAMPAIO, 2004, p. 132).  

No mesmo período, a Rádio Educadora Paulista lançou o radioteatro, ou seja, 

o teatro transmitido por meio do rádio. No entanto, pela falta de emoção e de efeitos 

sonoros, o gênero não animava muito o público. Os atores e atrizes apenas liam as 

falas das peças teatrais, mas não havia interpretação. Já no modelo que substituiu o 



 74 

radioteatro, a radionovela, a linguagem foi adaptada ao meio radiofônico e neste, com 

sentimento transmitido pelos atores e com a riqueza de efeitos sonoros que davam 

mais realidade ao espetáculo, as radionovelas viraram um sucesso de audiência. No 

entanto, o gênero só foi ao ar nas décadas seguintes. 

Dentre as rádios cariocas que lançaram mulheres nas primeiras décadas da 

radiodifusão, está a Rádio Mayrink Veiga, a emissora mais popular do Rio de Janeiro 

até a chegada da Rádio Nacional. A emissora “buscava conquistar ouvintes em novas 

camadas sociais, irradiando uma programação mais popular” (CALABRE, 2004, p. 

22). A rádio teve o Programa do almoço, do radialista, cantor e compositor Henrique 

Foréis Domingues (1908 – 1980), conhecido como Almirante. Nele, duas mulheres se 

apresentam junto com Almirante: a atriz, diretora, cantora e apresentadora Bibi 

Ferreira (1922 – 2019) e a cantora e apresentadora Lenita Bruno (1926 – 1987). A 

emissora lançou também O teatro pelos ares, com o radialista, ator e apresentador 

Plácido Ferreira (1883 – 1946) e a radialista, rarioatriz e cantora Cordélia Dias de 

Barros ou, simplesmente, Cordélia de Barros (1898 – 1999), programa que durante 

muitos anos foi uma das grandes atrações da emissora.  

“No fim da década de 1920, apareceram outros grandes artistas, como Mário 

Reis, que viria a fazer dupla com Jonjoca (João de Freitas Ferreira); a inconfundível e 

até hoje insuperada Carmen Miranda” (MURCE, 1979, p. 24).  Com seu estilo único e 

totalmente tropical, Carmen Miranda foi uma grande personagem não apenas para o 

rádio brasileiro, mas também para a nossa música. Sua voz eternizou canções de 

sucesso, como por exemplo “O Que é Que a Baiana Tem” (Dorival Caymmi 1914 - 

2008) e “Balancê” (Braguinha – Carlos Alberto Ferreira Braga 1907 - 2006). Apesar 

de não ter nascido no Brasil, mas em Portugal, sua figura se transformou em uma 

espécie de símbolo da identidade nacional brasileira por causa de elementos que a 

associavam ao nosso país, retratados no tropicalismo de suas músicas e em seu 

gingado. “A imagem de Carmen Miranda foi construída pela mídia brasileira como uma 

representação do Brasil moderno, especialmente através de suas canções” 

(MACEDO, 2013, p. 271-272). 

Nos anos 1930, a publicidade, que era totalmente tímida nos anos 1920, 

começa a se inserir com mais força no meio radiofônico, porém, ainda não de forma 

ostensiva como nas décadas seguintes. Na programação, ainda predominava a 

cultura. “Em 1931, surge o primeiro documento sobre radiodifusão, o rádio brasileiro 

já estava comprometido com os ‘reclames’ – os anúncios daquele tempo – para 
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garantir sua sobrevivência” (ORTRIWANO, 1985, p. 15). Os Decretos Lei nº 20.047, 

de maio de 1931, e nº 21.111, de março de 1932, regulamentavam o funcionamento 

do setor radiofônico, estipulando uma limitação de 10% do tempo total de 

programação para a veiculação de propaganda (CALABRE, 2004, p. 19). Uma 

porcentagem ainda baixa para que o meio pudesse se sustentar sem depender de 

outras fontes.  Contudo, mesmo com pouco tempo destinado aos anúncios, “as 

emissoras não resistem aos apelos e atrativos desta fonte de renda, mais permanente 

e segura do que as contribuições de associados” (ROCHA; VILA, 1993, p. 37).  

Por meio da propaganda, as emissoras começaram a crescer e outras surgiram 

nesse período. Foi nesse momento, de ascensão do meio radiofônico, que “os vários 

gêneros de programas, isto é, os programas de auditório, de humor, radionovelas, 

jornalísticos e esportivos, todos criados na década de 1930, eram os grandes 

responsáveis pelo lazer de massas” (HUPFER, 2009, p. 35). Nesse contexto, muitas 

mulheres começam a aparecer no rádio e, por meio de concursos, elas encontram 

uma maneira de se destacar: 

 

Logo no início de 1930, chama a atenção um concurso de cantores promovido 
pela Rádio Sociedade Record e Casa Adamo, uma famosa joalheria que se 
encarrega de premiar o vencedor. A promoção, com a intenção clara de 
mobilizar a cidade, é nota frequente na rádio e nos jornais [...]. O concurso 
realizado em abril, em ‘uma noitada que até hoje não se viu através de um 
microfone’, conta com a participação de 20 cantores [...]. O sucesso da 
realização anima a emissora a promover um outro concurso, agora, para 
‘vozes de senhoritas’. (ROCHA; VILA, 1993, p. 38). 

 

Assim, as mulheres começaram a ter mais oportunidades no rádio. Ainda em 

1930, aconteceu o concurso do Diário Carioca, um periódico publicado de 1928 até 

1965, fundado por Eduardo Macedo Soares. O concurso tinha a finalidade de eleger 

a Rainha da Canção Brasileira e o Príncipe dos Cantores Regionais do Brasil. “No 

naipe feminino seria uma ‘babada’ para Carmen Miranda. Isso, se ela não se 

desentendesse com os organizadores do concurso e retirasse seu nome do mesmo. 

Proporcionou a Jesy Barbosa sagrar-se vencedora” (MURCE, 1979, p. 32). Além de 

cantora, Jesy de Oliveira Barbosa (1902 – 1987) foi uma jornalista, violinista e poetisa 

brasileira. 

O gênero de música carnavalesca que surgiu no final da década de 1920 se 

consagrou nos anos 1930. Esse estilo musical que ajudou a pensar o Brasil e se 

difundiu em todas as camadas sociais, consagrou diversas cantoras como Carmen 
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Miranda e sua irmã, a atriz e cantora Aurora Miranda (1915 – 2005), a cantora Emilinha 

Borba (1923 – 2005), a cantora e compositora Dalva de Oliveira (1917 – 1972), dentre 

outras. Além das cantoras, temos a maestrina e compositora Chiquinha Gonzaga 

(1847 – 1935), que compôs a primeira marchinha de carnaval intitulada Ó Abre Alas.  

Renato Murce (1979) nos conta que o rádio do Rio de Janeiro lançou diversos 

cantores entre os anos de 1932 e 1934: 

 

Só no programa ‘Horas do Outro Mundo’ surgiram Araci de Almeida, 
Manezinho Araujo, Joel e Gaúcho, Olinda Leite de Castro, Ecila Jopert, Zezé 
Fonseca (como cantora depois viria a ser uma grande rádio-atriz), Sílvio 
Vieira, Luís Barbosa (o inventor do breque com chapéu de palha), Hervê 
Cordovil, Olga Nobre (também depois grande rádio-atriz), Zaira de Oliveira 
Santos (esposa de Donga), Ogarita Dell’Amico, Alda Verona, Dario Murce. 
Ainda noutras modalidades artísticas: Ari Barroso, Amélia de Oliveira, 
Ismênia dos Santos, Salu Carvalho, Barbosa Júnior, Antenógenes Silva, Léa 
Silva, Alma Flora, Luís Americano, Francisco Duarte o famoso Maestro 
Chiquinho. O ‘Programa Casé’ lançava artistas que se tornariam famosos 
como Marília Batista e outros cujos nomes já não me ocorrem. (MURCE, 
1979, p. 36). 

 

Dentre os 26 nomes citados por Renato Murce, 13 são homens e 13 mulheres, 

o que demonstra que as mulheres já estavam aparecendo mais nesse período. 

Na ponte Rio–São Paulo, duas grandes emissoras, talvez as duas maiores do 

país nos anos 1930, a Rádio Record de São Paulo e a Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro, se sobressaiam por terem em seus elencos grandes nomes do rádio 

brasileiro. Outras emissoras também se destacaram nesses dois polos, conforme 

destaca Lia Calabre: “no caso das emissoras cariocas as rádios Mayrink Veiga, Tupi 

e Tamoio, junto com a Nacional eram as que obtinham os maiores índices [...] e as 

paulistas Excelsior, Record, São Paulo e Tupi” (CALABRE, 2002, p. 10). 

Diversos artistas transitavam entre essas duas cidades, consideradas as duas 

maiores do país. Rio de Janeiro, a então capital federal, e São Paulo, a cidade que 

crescia, se urbanizavam e se industrializavam rapidamente. No meio radiofônico, esse 

“vai e vem” de artistas era muito comum, conforme descreve a jornalista Thais 

Matarazzo Cantero: 

 

Para abrilhantar ainda mais a programação da Record, Paulo Machado de 
Carvalho, a exemplo de 1931, continuou a contratar ‘astros’ e ‘estrelas’ da 
música popular do rádio carioca para apresentações na sua estação através 
de um intercâmbio com a Rádio Mayrink Veiga. [...] As duas estações também 
apresentavam semanalmente o programa Vai e Volta. Este consistia em 
transmitir para a Mayrink e Veiga uma audição com o elenco da Record e 
vice-versa. (CANTERO, 2013, p. 31-32). 
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 Nessas emissoras e em diversas outras, muitas mulheres já apareciam com 

mais frequência na programação. Porém, nas décadas seguintes, o rádio passou a 

viver seus melhores anos e, assim, mais e mais mulheres puderam deixar suas 

marcas neste meio, como veremos a seguir. 

 

2.2  A mulher na “Época de Ouro” do rádio – anos 1940 e 1950 

  

A década de 1920 é considerada a época de experimentação do rádio. Já os 

anos 1930 foram, sem dúvida, o momento de evolução do rádio, quando os anúncios 

começaram a fazer parte da programação e o meio começou a mostrar seu viés 

comercial. No entanto, o período que engloba de meados dos anos 1940 até o fim dos 

anos 1950 é considerado a “época de ouro” do rádio brasileiro, segundo estudiosos 

do meio como Adami (2014), Calabre (2004), Ferrareto (2001), Murce (1979), Taveres 

(1999), dentre outros.  

 

[...] o rádio chegou aos anos 40 mais atuante do que nunca. Os programas 
reuniam esforços para tentar superar de todas as formas a concorrência. A 
audiência era maciça. Não ter um rádio ou, pelo menos, não ouvir os 
programas, nem que fosse na casa do vizinho, amigos ou parentes, era estar 
out, naquela época. (CASÉ, 1995, p.  20). 

 

Essa é a fase em que o meio se tornou mais popular e de massa, quando de 

educativo e elitista, ele passou a ser mais voltado a todas as camadas da sociedade. 

Iniciou-se a disputa pelo prestígio, com as emissoras concorrendo pela atenção do 

público, a fim de angariar mais audiência e, consequentemente, mais anunciantes e 

garantir o faturamento. Para se ter uma ideia da popularidade do rádio nesse período, 

“na virada dos anos 1940 até a década de 1950, apenas 30% da população tinha 

geladeira, mas 70% possuía um rádio” (PRADO, 2014, p. 189). “De 1940 a 1945 o 

rádio, apesar da guerra e do DIP18, teve um desenvolvimento extraordinário. Todas 

                                                 
18 “DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda criado por Getúlio Vargas em 1939 em que todos 
os serviços de propaganda e publicidade dos ministérios, departamentos e estabelecimentos da 
administração pública federal e entidades autárquicas passaram a ser executados com exclusividade 
pelo órgão, que também organizava e dirigia as homenagens a Vargas, constituindo o grande 
instrumento de promoção pessoal do chefe do governo, de sua família e das autoridades em geral. O 
DIP tornou-se o órgão coercitivo máximo da liberdade de pensamento e expressão durante o Estado 
Novo e o porta-voz autorizado do regime.” Fonte: FGV CPDOC. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br. 
Acesso em: 1º nov. 2021. 
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as estações se esmeravam o mais que podiam. Queriam atrair ouvintes e angariar 

publicidade” (MURCE, 1979, p. 65). 

Com o fim da II Guerra Mundial em 1945, ocorreu a retomada do crescimento 

da indústria e dos centros urbanos e, consequentemente, dos bens de consumo. 

Produtos estrangeiros, especialmente americanos e europeus, começavam a chegar 

ao Brasil e demandavam propaganda. Nesse momento, com a entrada mais incisiva 

de anúncios na programação do rádio, há um acelerado crescimento no setor 

radiofônico como um todo, abrindo portas para o surgimento de novas emissoras no 

país. As que já existiam, passaram a não ser mais clubes ou sociedades, isto é, 

sustentadas pela mensalidade de sócios, e passaram a ser empresas, funcionando 

no padrão broadcasting, como as emissoras americanas. De acordo com a tabela 7 a 

seguir, é possível verificar o significativo aumento no surgimento de novas emissoras 

nas décadas de 1940 e 1950, se comparado às duas primeiras décadas de existência 

do meio, justificando, assim, o termo A Época de Ouro do Rádio no Brasil. 

 

Tabela 7 – Número de Emissoras de Rádio fundadas no Brasil,  
conforme o ano de instalação 

 
ANO Nº de EMISSORAS 

1930 01 

1931 03 

1932 01 

1933 05 

1934 15 

1935 09 

1936 08 

1937 05 

1938 - 

1939 06 

1940 10 

1941 11 

1942 07 

1943 03 

1944 08 

1945 06 

1946 26 

1947 42 

1948 49 

1949 26 

1950 47 

1951 45 

1952 34 

1953 34 

1954 34 

1955 33 

1956 44 

1957 44 
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1958 11 

1959 25 

                                           Fonte: Anuário Estatístico do IBGE. 
 

A tabela 7 demonstra o aumento significativo de novas emissoras em território 

brasileiro nas décadas de 1940 e 1950. No entanto, não foi apenas pelo crescimento 

na quantidade de emissoras que o período ficou conhecido como os “anos dourados” 

do rádio, mas por se caracterizar como o maior meio de comunicação de massa da 

época.  

“No início, ouvia-se ópera, com discos emprestados pelos próprios ouvintes, 

recitais de poesia, concertos, palestras culturais...” (ORTRIWANO, 1985, p.  14). A 

entrada dos anúncios publicitários, que aconteceu em 1930 ainda de forma reduzida, 

na década seguinte (1940) houve maior inserção durante a programação, e as 

emissoras começam a transmitir programas mais variados, visando a atingir um 

número maior de ouvintes.  “Nesse período, o amadorismo e improvisação inicial são 

substituídos por equipes especializadas: as agências de publicidade e o próprio rádio, 

que vendiam sonhos de consumo para os ‘caros ouvintes’ de todas as classes” 

(HUPFER, 2009, p. 7). Com o custo dos aparelhos mais acessíveis a partir dos anos 

1940, permitindo que as famílias adquirissem seus próprios receptores, a 

massificação do meio se tornou mais evidente.   

A “Época de Ouro” do rádio se caracterizou como a era do espetáculo e das 

grandes produções radiofônicas. Nesse período nasceram os programas de auditório, 

as radionovelas, os musicais e a Revista do Rádio, em que inúmeras mulheres 

encontraram a oportunidade de se destacar e lançar suas carreiras. Dentre elas está 

Sarita Campos, que entrou na radiodifusão pela Rádio Record em 1942 e trabalhou 

em outras rádios das Emissoras Unidas. Sarita foi uma das primeiras mulheres a 

produzir programas femininos para o meio radiofônico (TAVARES, 1999, p. 113). 

Outra pioneira na produção de programas de rádio foi a produtora, atriz e 

apresentadora de rádio e televisão Neyde Mocarzel Blota Junior (1930 – 1987), 

conhecida no mundo artístico como Sonia Ribeiro, esposa do apresentador e 

empresário Blota Junior (José Blota Junior 1920 – 1999). Além de produtora, Sonia 

foi apresentadora e radioatriz. Sarita Campos, foi uma das vencedoras do Troféu 

Roquette-Pinto, um evento para homenagear os profissionais do meio radiofônico, 

que aconteceu em 28 de novembro de 1950. O júri do concurso foi composto de 

diversos jornalistas, que “após várias deliberações, aqueles profissionais da imprensa 
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paulistana divulgaram a relação dos premiados na primeira festa do Troféu Roquette-

Pinto, que foi a seguinte” (TAVARES, 1999, p. 09):  

 

Tabela 8 –  Ganhadores do Troféu Roquette-Pinto em 28 de novembro de 1950 
 

Melhor Locutor Dárcio Ferreira Rádio Bandeirantes 

Melhor Locutor Esportivo Pedro Luiz Rádio Panamericana 

Melhor Locutora Maria Izilda Rádio Excelcior 

Melhor Animador Blota Júnior Rádio Record 

Melhor Comentarista Esportivo Ari Silva Rádio Tupi 

Melhor Comentarista Político Lahir de Castro Cotti Rádio Record 

Melhor Repórter  Murilo Antunes Alves Rádio Record 

Melhor Redator Humorístico Oswaldo Molles Rádio Record 

Melhor Repórter Dramático Túlio de Lemos Rádio Tupi 

Melhor Redator de Novelas Oduvaldo Vianna Emissoras Associadas 

Melhor Redatora Sarita Campos Rádio Difusora 

Melhor Cantor de Música Popular Sólon Sales Rádio Cultura 

Melhor Cantor de Música Fina Romeu Feres Rádio Tupi 

Melhor Cantor Música Internacional Marcos Ayala Rádio Tupi 

Melhor Cantora de Música Popular Neide Fraga Rádio Record 

Melhor Cantora de Música Fina Agnes Ayres Rádio Gazeta 

Melhor Cantora Música Internacional Lolita Rodrigues Emissora Associadas 

Melhor Maestro Gabriel Migliori Rádio Record 

Melhor Band-Leader Antônio Sergi (Totó) Rádio Gazeta 

Melhor Humorísta Nhô Totico Rádio América 

Melhor Intérprete Cômico José Rubens Rádio Record 

Melhor Intérprete Cômica Maria Amélia Rádio Record 

Melhor Intérprete Dramático Dionízio Azevedo Emissoras Associadas 

Melhor Intérprete Dramática Gessy Fonseca Rádio Bandeirantes 

Melhor Intérprete de Novela Masc. Walter Fonseca Emissoras Associadas 

Melhor Intérprete de Novela Fem. Lia Aguiar Emissoras Associadas 

Melhor Conjunto Vocal Titulares de Ritmo Rádio Bandeirantes 

Melhor Conjunto Regional Regional do Rago Emissoras Associadas 

Melhor Sincronizador Francisco Magalhães Rádio São Paulo 

Melhor Programador Oswaldo Molles Rádio record 

Melhor Revelação Masculina Hélio Araújo Rádio Cultura 

Melhor Revelação feminina Norma Ardanuy Emissoras Associadas 

Fonte: Tavares, 1999, p. 9. 

 

Nessa solenidade, nove mulheres (destacadas em negrito na tabela 8, acima) 

foram condecoradas, em meio a 32 premiações. Dentre elas Maria Izilda, da Rádio 

Excelsior, recebeu o prêmio de melhor locutora em 1950. Sarita Campos (1912 – 

1987), de melhor redatora pela Rádio Excelsior. Neide Fraga (1924 – 1987), Agnes 

Ayres (1925 – 2008) e Lolita Rodrigues (1929 - 2019) se destacaram como cantoras, 

nessa premiação. Já na dramaturgia radiofônica, Maria Amélia, Gessy Fonseca (1924 

– 2018) e Lia Aguiar (1927 – 2000) foram as laureadas. E para finalizar a presença 

feminina no evento, a cantora Norma Ardanuy (circa 1930) recebeu o prêmio de 

melhor revelação feminina.  

 Nesse período, o rádio passou a investir em atrações mais interativas, que 

permitissem ao ouvinte a sensação de proximidade com o meio, adotando uma 
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linguagem mais simples por meio dos programas de auditório e das radionovelas 

(VIANNA; SANTOS, 2016, p. 145-146). Além destes, as revistas que divulgavam 

notícias sobre o meio radiofônico e a respeito da vida pessoal dos profissionais do 

rádio fizeram bastante sucesso. Portanto, a seguir será exposto como se 

desenvolveram tais segmentos e quais mulheres se destacaram neles. 

 

2.2.1  Radionovelas 

 

Com a popularização do meio radiofônico, a inserção de mais anúncios na 

programação, o avanço técnico do sistema de transmissão e a popularização dos 

aparelhos transmissores, o rádio começou a se firmar como meio comercial. Os 

anúncios, até então, eram mais formais e sóbrios, passaram, a partir desse momento, 

a ser mais descontraídos e com uma linguagem mais coloquial. Além disso, os 

anunciantes começaram a utilizar recursos mais elaborados para compor uma maior 

aproximação dos ouvintes. Assim, o meio começou a demonstrar seu potencial 

divulgador de produtos e informação e, consequentemente, como formador de opinião.  

Como diz Ortiz:  

 

É necessário esperar pelo crescimento do mercado e pela transformação de 
um meio como o rádio para realmente as ‘ideias’ se ajustarem à realidade. É 
dentro deste quadro que aparecem os spots, os programas associados às 
marcas, os jingles. Nas décadas de 40 e 50 o setor publicitário se desenvolve 
em estreita relação com as matrizes americanas, que trazem com elas as 
técnicas de venda dos produtos. (ORTIZ, 2006, p. 44). 

 

 O primeiro anúncio cantado do Brasil, o jingle, foi atribuído a Ademar Casé 

(1902 – 1993). No entanto, “José Aliados Brasil Ítalo Scatena tem outra opinião: o 

jingle de fato começou com Gilberto Martins e o maestro Geraldo Mendonça, na 

Record. A data é por volta de 1936” (TESSER, 2009, p. 47).   

Diante desse cenário mais comercial, a indústria e o comércio fizeram com que 

os programadores do meio radiofônico mudassem sua linha para atingir o público,  

época em que o entretenimento passa a dominar a programação. Em vista disso, a 

forma encontrada para popularizar as transmissões foi utilizar um recurso que fazia 

sucesso na mídia impressa: a narrativa folhetinesca, e assim nascem as radionovelas, 

que marcaram a história do rádio, ao fazerem enorme sucesso entre os ouvintes.  
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Tendo sido idealizada nos Estados Unidos, a soap-opera surge na década de 
30 e se difunde nas rádios americanas. Concebida originalmente como 
veículo de propaganda das ‘fábricas de sabão’, ela visava aumentar o volume 
de vendas de produtos de limpeza e toalete, comprado principalmente pelas 
mulheres. Com a expansão das empresas americanas na América Latina 
(Colgate, Lever) buscou-se aclimatar a american-soap ao interesse 
folhetinesco das mulheres latino-americanas. Nascem assim as radionovelas 
[...]. (ORTIZ, 2006, p. 44/45). 

 

O gênero foi o sucessor do radioteatro. Este era um tipo de programa, definido 

“como qualquer representação teatral através do rádio” (SALVADOR, 2010, p. 41), 

era uma adaptação do teatro no meio radiofônico, ou seja, onde os atores apenas liam 

os roteiros, sem interpretar. A Rádio Educadora Paulista foi a primeira emissora de 

São Paulo a transmitir o radioteatro, em 1929 (ROCHA; VILA, 1993, p. 22). A principio 

era bem amador, mas “aos poucos foram colocando músicas orquestradas, 

especialmente selecionadas, as quais serviam de fundo para as falas e traziam mais 

emoção ao texto” (SALVADOR, 2010, p. 32). Posteriormente, foram incorporados os 

efeitos sonoros, para transmitir mais veracidade às cenas. E foi por meio do 

radioteatro que surgiram os radioatores. 

 

A partir de um determinado momento, as emissoras começaram a 
arregimentar atores e a introduzi-los na linguagem radiofônica. As técnicas 
de representação, transmitidas pelos diretores mais experientes, fez surgir a 
figura do radioator e assim as emissoras puderam suprir seus elencos e 
aumentar cada vez mais as dramatizações através do rádio. (SALVADOR, 
2010, p. 42). 

 

 A radionovela produzida e transmitida pelo rádio, advinda da dramatização do 

gênero literário denominado novela, é um intermediário entre um romance e um conto. 

Nas primeiras décadas da radiodifusão, elas foram fundamentais para atrair mais 

ouvintes e fazer com que o rádio se configurasse, pois “a radionovela parecia ser uma 

unanimidade. A aceitação do público atraía os patrocinadores” (SALVADOR, 2010, p. 

71). Foi um segmento que teve enorme sucesso na primeira metade do século XX, a 

considerada era pré-televisiva. “Famílias se reúnem em torno do rádio, em horário 

considerado sagrado: o das novelas, que provocam suspiros e lágrimas. Somos 

transportados para um universo eletrizante, de fuga e fantasia” (MARTINS, 1999, p. 

19).  

As radionovelas estimulavam a imaginação dos ouvintes por meio de seus 

enredos e da interpretação dos atores. A riqueza das tramas era o segredo para captar 

a atenção do público. Além de boas histórias e dos efeitos sonoros que imprimiam 
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veracidade às cenas, as produções envolviam inúmeros artistas, e foi aí que as 

mulheres encontraram uma oportunidade para se destacar nesse meio, tendo em vista 

a importância de seus papéis para o enriquecimento das obras. Assim, elas passam 

a ser requisitadas para contracenarem com os homens. Um exemplo disso era o papel 

delas nas duplas românticas, as “queridinhas” do público. Além das “mocinhas”, 

existiam as “vilãs”, que também faziam bastante sucesso. Mas, “como o bem sempre 

vencia o mal, no final das contas, já se imaginava que mocinho e mocinha se casariam, 

a megera ou o mau-caráter se dariam mal” (SALVADOR, 2010, p. 60). As vozes dos 

atores serviam para passar emoção e provocar a imaginação do ouvinte, como relata 

Martins: 

 

A peça radiofônica é, substancialmente, palavra. Ruídos e sons apenas 
contribuem para despertar imagens. Por ser impossível ‘reproduzir uma ação 
externa visível’, o ator radiofônico conta somente ‘com a possibilidade de 
comover interiormente’. Usa a voz para suscitar sensações e emoções 
(MARTINS, 1999, p. 50).  

 

Portanto, a radionovela instigava a imaginação individual de cada um, 

despertando sentimentos nos ouvintes ao construir uma relação entre as histórias 

narradas e a vida cotidiana. “A radionovela tem sua gênese, especialmente, no 

‘melodrama doméstico’, cuja matriz adveio da reação natural das linhagens inglesa e 

francesa do melodrama” (CHAVES, 2007, pg.45), em que: 

 

O autor da radionovela utiliza, como pano de fundo em suas histórias de 
amor, na grande maioria das vezes, elementos presentes no próprio cotidiano 
– mesmo nas tramas de suspense e aventura, a tônica central do texto 
radiofônico brasileiro gira em torno de uma ou mais ligações amorosas. 
(CALABRE, 2006, p. 109). 

 
 

Criava-se um envolvimento emocional entre a trama e os ouvintes, em que 

esses elaboravam uma relação de amor e/ou ódio pelos personagens. “Na década de 

1940, essa relação de cumplicidade ‘conflituosa’ do público com aquilo que pertencia 

ao universo ficcional, muitas vezes se tornava objeto de assédio” (CALABRE, 2006, 

p. 111), em que atores eram abordados por conta de seus papéis que:  

 

[...] despertavam as mais variadas emoções na audiência. Os artistas não 
podiam sair às ruas porque se criava um rebuliço à sua volta. [...] O que fazia 
papel de vilão foi surrado por causa da revolta popular à sua maldade. O que 
fazia papel de médico recebeu na Nacional senhoras que foram consultá-lo. 
Havia uma personagem portuguesa que teve um primo de Portugal que veio 
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visitá-la. A jovem que não tinha enxoval para o bebê recebeu centenas deles. 
(FEDERICO, 1982, p. 75).  

 
 

O início do gênero no Brasil aconteceu, segundo Roberto Salvador (2010, p. 

32), com o lançamento da novela Mulheres de Bronze, no final dos anos 1930, 

transmitida pela rádio Tupi. Porém, a novela que marcou época e é considerada a 

primeira por muitos autores como Ferrareto (2011), Federico (1982), Tavares (1999), 

dentre outros, surgiu em 5 de junho de 1941 com o lançamento da novela cubana Em 

Busca da Felicidade, radiofonizada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sob o 

patrocínio da Colgate Company, por meio da Standard Propaganda, agência do 

publicitário brasileiro Cícero Leurenroth (1907 – 1972), que montou um estúdio de 

gravações especialmente para a emissora. Cícero “via no rádio um excelente veículo 

para alcançar a dona de casa” (FERRARETO, 2001, p. 119), e ele estava certo: 

 

A Colgate enviava fotos dos artistas e um álbum com o resumo de Em Busca 
da Felicidade aos ouvintes que enviassem um rótulo de Colgate. O resultado 
ultrapassou qualquer expectativa e teve que ser sustada a promoção, pois 
logo no primeiro mês nada menos que 40.000 cartas chegaram aos estúdios 
da PRE-8. (FEDERICO, 1982, p. 75). 

  

Luíz Ferrareto (2001), também comenta o sucesso da estreia do gênero que 

marcou o rádio brasileiro, como uma espécie de símbolo do início das radionovelas 

no país: 

 
Desde os anos 30, estórias já eram dramatizadas ao microfone. Rádios como 
a paulista Record ou as cariocas Mayrink Veiga e Nacional possuíam os seus 
programas de radioteatro, mas o gênero começaria a ser um sucesso de 
grandes proporções apenas as 9h30 do dia 1º de junho de 1941, com a 
primeira radionovela transmitida no país: – Senhoras e senhoritas, a Rádio 
Nacional, do Rio de Janeiro apresenta Em busca da felicidade, emocionante 
novela de Leandro Blanco (FERRARETO, 2001, p. 119). 

  

Leandro Blanco foi o dramaturgo cubano que escreveu o texto original do 

enredo da radionovela adaptada no Brasil por Gilberto Martins. Os 284 capítulos foram 

transmitidos às segundas, quartas e sextas, até maio de 1943. “A Rádio Nacional 

formou um grande cast com artistas do Rio e de São Paulo” (MURCE, 1976, p. 51) e 

detinha por volta de 70% da audiência, permanecendo na liderança nacional por 

quase duas décadas (AGUIAR, 2007, p. 14). Segundo o autor, as radionovelas da 

emissora chegaram a ocupar quase que a metade da programação em 1950. Em 
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Busca da Felicidade foi a primeira das 807 novelas que a Nacional lançou entre 1941 

e 1959 (AGUIAR, 2007, p. 87). 

Entretanto, Em Busca da Felicidade não foi a única novela que fez sucesso no 

rádio brasileiro em 1941. Em 16 de setembro do mesmo ano, o autor, diretor, roteirista 

e dramaturgo Oduvaldo Vianna (1982 – 1972) escreveu A Predestinada, transmitida 

pela Rádio São Paulo. “Desde os primeiros episódios de A Predestinada, a pequena 

Rádio São Paulo disparou na liderança da audiência” (BORELLI; MIRA, 1996, p. 35-

36). Alias, o êxito do gênero foi tão grande que logo ele dominava uma boa fatia da 

programação das emissoras. 

 
Após o sucesso da primeira novela, elas foram alcançando horário nobre do 
rádio que iniciava às 17 horas, foram apresentados O Romance de Glória 
Marivel, Predestinadas, Maldição, Renúncia, Fatalidade, etc. (de 1943 a 1955 
a Nacional irradiou 11.756 horas de radionovelas). Quando da apresentação 
de O Direito de Nascer, os cinemas e outros meios de entretenimento e lazer 
ficavam vazios, as ruas dos bairros operários de São Paulo também 
silenciavam e ninguém deambulava por elas, era um horário religioso de 
reunião, silenciosa e emocional, junto ao aparelho receptor. (FEDERICO, 
1982, p. 75). 

 

A maior parte das produções de radionovelas acabou se concentrando nas 

emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro, onde, inclusive, “as novelas de maior 

sucesso em um dos estados normalmente eram reencenadas no outro, com um 

elenco local” (CALABRE, 2006, p. 129). No Rio de Janeiro, sem duvida, a Rádio 

Nacional foi a principal transmissora de radionovelas da então capital federal. Em São 

Paulo, as novelas de cunho religioso também ganharam espaço na programação, 

conforme trecho extraído da Revista do Rádio: 

  

Figura 13 – Novelas Religiosas em São Paulo19 
 

 
                       Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira 

                                                 
19 Revista do Rádio, ano III, n. 23, p.  35, janeiro 1950. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00023.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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Lia Calabre (2008, p.  128) diz que, dentre os 11 autores da Nacional 

responsáveis por 71,34% da produção dos textos, está uma única mulher: Dilma 

Leblon. Na capital paulista, a PRA 5 – Rádio São Paulo ficou conhecida como a 

“emissora das novelas”, por transmitir diversas radionovelas com roteiros de diversos 

dramaturgos. Dentre eles, uma mulher se destacou na emissora, Odette Machado 

Alamy. Ela ingressou no meio radiofônico por meio de um concurso de radionovelas 

promovido pele Rádio São Paulo e escreveu “pelo menos quinze radionovelas e cinco 

peças curtas” (CHAVES, 2007, p. 9). Outra mulher que se destacou como escritora 

de radionovelas, em São Paulo, foi Ivani Ribeiro. Além de dramaturga, Ivani foi 

radioatriz, locutora, cantora e compositora. No entanto, talvez a maior e mais famosa 

das escritoras de radionovelas do país tenha sido Janete Clair (Janete Emmer Dias 

Gomes  1925 – 1983), que escreveu inúmeras novelas para o rádio e depois para a 

televisão e foi, também, radioatriz e locutora. Porém, ser autor ou autora de 

radionovelas naquela época não era uma missão fácil, conforme relata a jornalista 

Carolline Rodrigues: “em pleno Estado Novo, os escritores de rádio só podem 

transmitir as novelas após entregar ao Departamento de Imprensa e Propaganda da 

Ditadura (DIP) do governo Getúlio Vargas uma autorização” (RODRIGUES, 2018, p. 

109). 

 Na Rádio Tupi, entre as décadas de 1940 e 1950, uma atriz que foi 

considerada a “estrelinha das novelas” foi a paulista Amélia Simone, que era tia de 

outra radioatriz, Mildred dos Santos, que por sua vez é mãe do apresentador Galvão 

Bueno (SALVADOR, 2010, p. 86). 

Chaves (2007) diz que o público-alvo das novelas eram as mulheres, pois elas 

passavam o dia em casa e o rádio lhes permitia cumprir seus afazeres domésticos e 

ouvi-lo, sem desprendimentos. “Assim, geralmente, o momento de ouvir as novelas 

era acompanhado de outros afazeres” (CHAVES, 2007, p. 46).  Em meio s tramas 

melodramáticas, as propagandas estimulavam o consumo de produtos para o lar, bem 

como para seus cuidados pessoais e da família. Então, os anúncios nos intervalos 

das radionovelas eram, geralmente, direcionados a elas. 

 

Aparecem assim, empresas como Arno, Walita, DeMillus, Mourisco e Alteza. 
[...] As novas tecnologias traziam facilidades domésticas às mulheres e 
reforçavam, em contrapartida, a necessidade das mesmas estarem mais 
próximas e disponíveis para seu familiares, especialmente os filhos e o 
marido. [...] Assim, os novos equipamentos domésticos eram apresentados 
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para trazer melhor qualidade de vida e facilidades para a dona do lar. 
(CHAVES, 2007, p. 41). 

 

A autora ressalta, ainda, que empresas como a DeMillus, de roupas íntimas, 

indicava a necessidade de a esposa investir em si mesma, visando à “tranquilidade” 

em seu casamento e a manter as amantes bem longe. “A esposa teria que fazer de 

tudo o que estivesse a seu alcance para sobrepujá-la, de preferência sem 

enfrentamentos diretos e sim mostrando ao marido que ela, como boa esposa, poderia 

ser melhor companheira que a outra” (BASSANEZI, 2000, p. 635). 

Por conseguinte, as radionovelas “exerciam grande poder de influência no 

cotidiano nacional, devido ao seu conteúdo direcionado à vida dos brasileiros, com 

tramas envolventes” (CHAVES, 2007, p. 40).  Esse fato fez com que as novelas 

conquistassem o público e, consequentemente, foram dominando cada vez mais a 

programação e ocupando os horários nobres do rádio.  

Além das escritoras de radionovelas já citadas, as radioatrizes fizeram muito 

sucesso no meio radiofônico. Muitas delas adentraram a era da televisão e 

eternizaram seus nomes. Exemplo disso é a atriz e dubladora polonesa Ita Szafran 

(1923 – 2009), que ficou conhecida no Brasil por Ida Gomes, que “antes de brilhar na 

televisão em novelas como O bem-amado, Ida triunfou no rádio. Chegou a ser eleita 

‘Melhor Radioatriz’ por três anos seguidos nos anos 50” (FAOUR, 2002, p. 82).  O 

autor ainda destaca Ismênia dos Santos, Isis de Oliveira, Nilza Magrassi, Dulce e 

Deusa Martins, Déa Selva, Henriqueta Brieba, Alda Vero, Elza Gomes, Olga Nobre, 

Nelma Costa, Amélia e Ítala Ferreira, Talita de Miranda, Letícia Flora, Lígia Sarmento, 

Wahita Brasil e Yara Salles, todas radioatrizes da Rádio Nacional. Ida Gomes, Amélia 

Simone, Aidê Miranda, Sonia Barreto e Maria do Carmo foram radioatrizes da Rádio 

Tupi. Marilena Alves, Sara Nobre, Zezé Fonseca, Heloísa Mafalda e Daisy Lúcidi 

foram atrizes de emissoras como a Mayrink Veiga e Cruzeiro do Sul (FAOUR, 2002, 

p. 84-85).  

“A ‘febre’ das radionovelas durou até a década de 1960. A partir daí com o 

surgimento da televisão há uma inversão na preferência dos ouvintes, e o rádio passa 

a dividir a atenção com a programação das telas [...]” (SALDANHA, 2018, p. 13). 
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2.2.2  Programas de auditório 

 

Em seus primórdios, o rádio foi um marco para muitas pessoas que se reuniam 

para ouvir seus programas favoritos. Entretanto, “com o crescimento da popularidade 

das rádios os ouvintes passaram a não mais querer somente ouvir seus artistas 

favoritos. Eles desejavam vê-los” (CALABRE, 2004, p. 26). Queriam, na verdade, 

saber quem eram os donos daquelas vozes que entravam em suas casas tornando-

se íntimas e, ao mesmo tempo, totalmente desconhecidas. “Queriam conhecê-los e 

conhecer também o ambiente radiofônico. Isso fez com que o próprio espaço físico do 

rádio fosse mudado” (HUPFER, 2009, p. 37).  

Nesse contexto, surgiram os programas de auditório, locais onde o público ia 

para conhecer seus ídolos “ao vivo e em cores”. Figuras que até então faziam parte 

apenas de seu imaginário, mas que agora se materializaram.  

 

Nas décadas entre 1930 e meados da de 1950, muitas das melhores 
emissoras das capitais e do interior brasileiro encontraram nos programas de 
auditório uma forma de tornarem-se mais populares através dos contatos 
humanos de seus apresentadores junto ao público presente nas salas de 
audição. (SAMPAIO, 2004, p.  153). 

 

Os programas de auditório eram uma “mistura de programa radiofônico, show 

musical, espetáculo de teatro de variedades, circo e festa de adro 20  (o que não 

faltavam eram sorteios” (TINHORÃO, 1981, p. 70). O autor afirma que os programas 

tinham o poder de deixar o público em um estado de excitação por várias horas, “com 

a colaboração de grandes orquestras, conjuntos regionais, solistas, conjuntos vocais, 

humoristas e mágicos” (TINHORÃO, 1981, p. 70). Com isso, as vozes acusmáticas21 

do rádio ganharam fisionomia e corpo, passaram de pessoas ocultas a conhecidas do 

público e criavam uma comunicação próxima entre os artistas do rádio e seu público. 

A partir desse momento, os ídolos, que então podiam ser vistos, tornaram-se 

influenciadores de seu público e começaram a concorrer pela popularidade: 

                                                 
20 “Adro: pátio externo descoberto e por vezes murado, localizado em frente ou em torno a uma igreja; 

períbolo, átrio”. Fonte: Oxford Languages. Disponível em: https://languages.oup.com/google-dictionary-

pt/. Acesso em: 1º nov. 2021. 
21 “Acusmática: Relativo a som cuja fonte não está visível. Cf. ‘acustumático’”. Fonte: Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa. Disponível 
em:  https://dicionario.priberam.org/acusm%C3%A1tico. Acesso em: 3 jun. 2021. 
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A conquista do sucesso, no entanto, estava ligada a uma ideia de vitória 
pessoal num terreno de grande competição, as admirações pelos ídolos 
passariam a obedecer ao apenas às qualidades artísticas, mas a 
determinadas identificações pessoais, baseadas em dados biográficos que 
os fãs recolhiam inicialmente no noticiário especializado sobre rádio. 
(TINHORÃO, 1981, p. 75). 

 

Estar presente nos auditórios dava vida ao rádio e proporcionava aos ouvintes 

momentos de grandes emoções, ao criar uma sinestesia entre eles e seus ídolos por 

meio de atrações que davam ao público uma sensação de proximidade com o meio. 

As manifestações dos ouvintes “constituíam elementos de alegria” que, mesmo quem 

estava ouvindo aos programas de casa, se integrava naquele ambiente (MURCE, 

1979, p. 77).  

Ir presencialmente, no entanto, “criava um certo impacto às pessoas quando 

penetravam num ambiente de auditório de estações de rádio, em plena função, com 

toda gritaria, sussurros, aplausos frenéticos e vaias” (SAMPAIO, 2004, p. 153). 

Surgiram, então, as “macacas de auditório”, termo criado pelo jornalista e escritor 

Nestor de Holanda (Nestor de Hollanda Cavalcanti Neto  1921 – 1970) para designar 

as mulheres que frequentavam os programas de auditório e causavam muita agitação 

(LAGO, 1977, p. 116). Elas eram, em sua maioria, “moças de baixa renda e 

escolaridade que enchiam os auditórios [...]” (HUPPFER, 2009, p. 39). 

 

Mistura de programa radiofônico, show musical, espetáculo de teatro de 
variedades, circo e festa de adro (o que não faltavam eram sorteios), esses 
programas chegaram a alcançar uma dinâmica de apresentação que 
conseguia manter o público dos auditórios em estado de excitação contínua 
durante três, quatro e até mais horas. (TINHORÃO, 1981, p. 70). 

 

“É difícil estabelecer-se quem teria iniciado a programação nos auditórios, 

sabe-se que a maioria das emissoras sempre tinha, ainda que pequeno, algum 

auditório em suas instalações” (FEDERICO, 2000, pg.61). Para Maria Luisa Rinaldi 

Hupfer (2009, p. 37), “os primeiros a permitir o acesso dos ouvintes nas emissoras 

foram os programas de calouros”. Para a autora, nesses programas surgiram a 

“distribuição de prêmios, a realização de concursos e gincanas” (2009, p. 37).  

A jornalista Thais Matarazzo Cantero (2013) afirma que o primeiro auditório 

moderno da cidade de São Paulo surgiu em 1939 na Rádio Cultura e ficou “conhecido 

como “Palácio do Rádio”, tal a suntuosidade de suas instalações” (CANTERO, 2013, 

p. 17). Na mesma emissora acontecia o programa de calouros que ficou no ar por 
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cerca de 20 anos chamado “Hora da Peneira” ou “Peneira Rhodine” por ser 

patrocinado pela empresa Rhodia22. Luiz Ferrareto (2001) diz que, em 1933, na Rádio 

Cruzeiro do Sul de São Paulo, o radialista, jornalista, radioator e produtor Celso 

Guimarães (Celso Tinson Foot Hummel Guimarães 1907 – 1973) criou um espaço 

inspirado no rádio norte-americano para que novos talentos se apresentassem. Na 

mesma época, Ary Barroso, na Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro, lançou o programa 

Calouros do Ary. Na mesma linha, o radialista Renato Murce (Renato Floriano Murce 

1900 – 1987) iniciou, em 1940, na Rádio Clube do Brasil, o programa Papel Carbono. 

Além desses, o Programa do Casé, o Programa César de Alencar do radialista, cantor 

e compositor Hermelindo César de Alencar Mattos (1917 – 1990) e o Palmolive no 

Palco, também fizeram bastante sucesso. “É na Rádio Nacional, no entanto, que o 

fenômeno dos auditórios assume características massivas” (FERRARETO, 2001, p. 

121). 

 

Esses programas de auditório trouxeram uma ativa participação de artistas 
dos mais variados gêneros, concorrendo desta forma para que se tornassem 
mais conhecidos e populares. [...] Esse tipo de audições deu oportunidade à 
aparição de astros e estrelas que levaram muito divertimento a um público 
numerosíssimo e de alegre disposição. (SAMPAIO, 2004, p. 153). 

 

Os programas centravam-se em um apresentador que comandava os 

espetáculos (FERRARETO, 2001, p. 58). “Competentes em seu trabalho, os 

animadores tinham nas mãos o controle do auditório” (HUPFER, 2009, p. 37). Em sua 

maioria, os homens comandavam os shows. “Brilharam, então, entre outros, como 

apresentadores, Manoel Barcelos, César de Alencar, Paulo Gracindo, César Ladeira, 

Aerton Perlingeiro, Airton Rodrigues [...]” (SAMPAIO, 2004, p. 153). No entanto, 

muitas mulheres se apresentavam nos palcos das emissoras. Veremos exemplos de 

cantoras que se destacaram em tais programas a seguir, nos concursos de Rainhas 

do Rádio.  

 

 

 

                                                 
22 A empresa Rhodia fornece produtos e soluções para mercados diversificados, incluindo 
automotivo, eletrônico, aromas e fragrâncias, saúde, cuidados pessoais e domiciliares, bens de 
consumo e indústria, por meio de 11 GBU's (Unidades Globais de Negócios). Fonte: Rhodia Brasil. 
Disponível em: https://www.rhodia.com.br. Acesso em: 7 fev. 2022. 
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2.2.3  As rainhas do rádio  

 

Dentro dos programas de auditório das emissoras de rádio, iniciou-se um culto 

aos artistas que ali se apresentavam, criando uma competição entre eles pela atenção 

do público. Tal rivalidade era incentivada pelos fãs que: 

 

Provavelmente sob o mesmo impulso de nostalgia pequeno-burguesa das 
pompas da monarquia, que desde o ano de 1930 levava a revestir 
internacionalmente as Rainhas da Beleza do Concurso de Miss Universo com 
os símbolos nobiliárquicos do cetro, da coroa e do manto real, os 
frequentadores dos auditórios optaram pela competição na base de uma 
síntese original entre o velho e o novo: organizados em torcidas, ou em 
associações de fãs-clubes, passaram a criar democraticamente – para 
alimento da sua fantasia – reis e rainhas, através de votação de concursos. 
(TINHORÃO, 1981, p. 77). 

 

Ante esse cenário, foram criados pela Associação Brasileira de Rádio (ABR), 

em conjunto com a Revista do Rádio, os concursos de “Reis, Rainha, Príncipes e todo 

o séquito da   realeza radiofônica, visando obtenção de fundos para aquela entidade 

[...]”, além do objetivo de construir o Hospital do Radialista, no Rio de Janeiro 

(TAVARES, 1999, p. 120). As cédulas de votação vinham impressas na Revista do 

Rádio para que o público fosse o júri da competição. 

 

O rádio criou uma corte imaginária com Rainhas do Rádio e Reis da Voz, 
sempre seguidos por súditos fiéis. O sucesso era tão grande que foram 
lançadas revistas especializadas, como a Revista do Rádio e a Radiolândia, 
com distribuição nacional. As pessoas desejavam saber que aparência 
tinham, o que vestiam, o que consumiam e como moravam seus astros 
prediletos. (CALABRE, 2004, p. 40). 

 

Vejamos quem foram as dez mulheres coroadas como as “Rainhas do Rádio” 

brasileiro, nos 13 concursos oficiais, por ordem cronológica: 

 

Tabela 9 – Ganhadoras do concurso de Rainha do Rádio que aconteceu de 1937 até 1959 
 

RAINHA DO RÁDIO ANO 

Linda Batista 1937 

Dircinha Batista 1948 

Marlene 1949 

Marlene 1950 

Dalva de Oliveira 1951 

Mary Gonçalves 1952 
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Emilinha Borba 1953 

Ângela Maria 1954 

Vera Lúcia 1955 

Dóris Monteiro 1956 

Dóris Monteiro 1957 

Julie Joy 1958 

Julie Joy 1959 

                                                      Fonte: Tavares,1999. 

 

De acordo com a tabela 9, a primeira Rainha do Rádio Brasileiro, eleita no 

concurso em 1937, foi Linda Batista. No entanto, segundo a pesquisadora Thais 

Matarazzo Cantero e o historiador Valdir Comegno (2013, p. 18), antes desse 

concurso houve um outro evento organizado para escolher a “Soberana do Rádio”. 

No ano de 1934, o semanário carioca Syntonia juntamente com o Diário da Noite 

promoveram um concurso para escolher a primeira “Rainha do Rádio” brasileiro. “Em 

janeiro de 1935, a cantora Dalila de Almeida, da Rádio Cruzeiro do Sul, com 3.962 

votos, se tornava a primeira “Rainha do Rádio” brasileiro” (CANTERO; COMEGNO, 

2013, p. 18). De acordo com os autores, o mesmo semanário tinha “uma seção 

dedicada à radiofonia na Pauliceia”, e promoveu, quase que simultaneamente ao 

concurso carioca, outro para eleger a “Rainha do Rádio Paulista”.  

 

Grandes cantoras da Terra da Garoa se inscreveram tornando a disputa 
bastante acirrada. As três intérpretes mais cotadas, e também mais populares, 
eram Agripina Duarte, da Rádio Record; Sônia Carvalho, da Rádio Educadora 
Paulista e Alzirinha Camargo, da Rádio Difusora. [...] A cantora Agripina 
Duarte, que desde o início do certame destacou-se das demais, foi laureada 
com 5.446 votos. Alzirinha Camargo conquistou 1.609 votos e se tornou 
‘Princesa do Rádio’. As outras cantoras classificadas foram: Dalila Pinto, 3º 
lugar, com 1.429 votos; Annita Gonçalves, 4º lugar, com 724 votos; Maria de 
Lourdes Almeida, 5º lugar, com 186 votos; e finalmente, Landinha, 6º lugar, 
com 175 votos. (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 26). 

 

Voltando ao concurso de 1937, Linda Barista reinou por 11 anos consecutivos, 

quando a Associação Brasileira de Rádio (ABR), decidiu reorganizar o concurso, 

tornando-o mais abrangente e representativo, principalmente por causa das matérias 

publicadas nas revistas, o “que possibilitou que as candidatas se promovessem 

jornalisticamente, aumentando o interesse do grande público que após ouvi-las pelo 

rádio (apenas áudio), procurava conhecê-las por intermédio daquelas reportagens 

ilustradas...” (TAVARES, 1999, p. 124). Além da visibilidade, a premiação da Rainha 
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também melhorou. Então, em 1948, já com a nova versão do evento, Dircinha Batista 

recebeu a coroa das mãos de sua irmã.  

A cantora Marlene (Victória Bonaiutti de Martino  1922 – 2014) foi a terceira 

coroada. Ela fazia parte do elenco da Rádio Nacional e recebeu o slogan “Ela que 

canta e samba diferente”. Ela foi eleita a Rainha do Rádio por dois anos consecutivos, 

em 1949 e 1950. Os votos eram vendidos por meio da Revista do Rádio, conforme 

mencionado anteriormente. Marlene foi patrocinada pela Companhia Antarctica 

Paulista, que lhe deu “um cheque em branco, para adquirir quantos votos fossem 

necessários para assegurar sua eleição naquele pleito” (TAVARES, 1999, p. 124).  

Dalva de Oliveira foi a quarta Rainha do Rádio, reinando de 1951 a 1952, 

quando passou a coroa para Mary Gonçalves (Nice Figueiredo Rocha - 1927). “Entre 

vários prêmios que recebeu, Mary foi contemplada com um belíssimo ‘Cadillac Rabo 

de Peixe Conversível’, que passou a exibir pelos elegantes bairros da cidade 

maravilhosa...” (TAVARES, 1999, p. 125).  

Em 1953, finalmente chega a vez de Emilinha Borba se vingar de sua maior 

rival, Marlene. Emilinha foi a primeira cantora a ter um fã-clube e teve um dos maiores 

do Brasil na época. Marlene e Emilinha Borba forjavam uma rivalidade que “quando 

uma se apresentava, as fãs da outra vaiavam, e vice-versa” (PRADO, 2012, p. 149). 

A disputa entra as duas também foi responsável pela criação dos primeiros fã-clubes 

que iam em peso na Rádio Nacional para verem suas ídolas.  

 
A massa extravasava seu delírio pelos fã-clubes. Homens e principalmente 
mulheres, de aparência desleixada e pobre, acotovelavam-se nos corredores 
da Nacional e nos diversos teatros das cidades. A histeria era tanta que o 
jornalista Nestor de Holanda cunhou a expressão ‘macacas de auditório’ – o 
que atingiu, é verdade que de forma preconceituosa, especialmente o 
contingente negro dessas formações. Mas, no fundo, o fenômeno trazia uma 
carga espontânea, sincera: a ansiosa necessidade de fruição do sucesso e 
de participação na glória artística, mesmo efêmera. (MORAIS; SIQUEIRA, 
2008, p. 6). 

 

Depois de Emilinha, foi a vez de Ângela Maria (Abelim Maria da Cunha  1929 – 

2018) reinar, em 1954. Ela foi a Rainha que obteve o maior número de votos na 

história do concurso e ficou conhecida como a Rainha mais popular. Ela passou o 

“bastão” para Vera Lúcia (Vera Lúcia Ermelinda Balula – 1930) em 1955, que, por sua 

vez, entregou a faixa de Rainha para Dóris Monteiro (Adelina Doris Monteiro – 1934) 

em 1956, que permaneceu no trono por dois anos consecutivos.  
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A última Rainha foi Julie Joy (Beatriz da Silva Araujo 1930 – 2011), que reinou 

entre 1958 e 1960, quando o concurso chegou ao fim.  

 

Utilizando-se do mesmo processo, a Revista do Rádio promoveu várias 
eleições regionais, surgindo assim em 1953, a ‘Rainha do Rádio’ de São 
Paulo, Isaura Garcia, e a de Minas gerais, Eunice Fialho; em 1956, Cléia 
Matos e Pacheco Filho foram os ‘Reis do Rádio’ da Bahia; os gaúchos, em 
1957, elegeram Luely Figueiró a ‘Rainha do Rádio’ do Rio Grande do Sul; no 
mesmo ano, Aurora Rocha era eleita ‘Rainha do Rádio’ do Pará; Rosana 
Toledo, ‘Rainha do Rádio’ de Minas Gerais e Claudete Rufino e Bolívar 
Sabóia, os ‘Reis do Rádio’ do Paraná. (TAVARES, 1999, p. 126). 

 

De volta a São Paulo, em 1953 aconteceu a versão paulista do concurso de 

“Rainha do Rádio”, promovido pela Associação dos Cronistas de Rádio do Estado de 

São Paulo – Acresp, que contou com o apoio das emissoras de rádio, da imprensa e 

do público. Similar ao concurso carioca, os votos estavam inseridos em revista e 

jornais. No caso de São Paulo, na revista especializada Radiolar, que trazia na edição 

de abril de 1953 o regulamento para a participação das candidatas no evento: 

 

a) É condição indispensável para o registro das candidatas ao título de 
‘Rainha do Rádio’ o exercício da profissão na capital ou no interior; 

b) Será exigida, na ocasião da inscrição, a apresentação da Carteira 
Profissional; 

c) A comissão promotora do concurso reserva-se o direito de vedar a 
inscrição de qualquer candidata, tendo em vista o bom êxito do certame; 

d) As inscrições serão registradas à Rua 7 de abril, 230 4º andar, 
diariamente, com o senhor Airton Rodrigues – procurador da ACRESP, 
das 14 as 18 horas; 

e) As inscrições serão encerradas no dia 31 de maio de 1953 (CANTERO; 
COMEGNO, 2013, p. 57). 

 

O prêmio para a eleita era uma viagem aos Estados Unidos com todas as 

despesas pagas. A felizarda foi a cantora Isaura Garcia ou Isaurinha Garcia, como era 

chamada, com 536.209 votos no total, conforme resultado a seguir (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p. 59-60): 

 

 1º) Isaura Garcia – 536.209 votos 

 2º) Maria Aparecida Alves – 158.450 votos 

 3º) Elza Laranjeira – 147.528 votos 

 4º) Ceci Amarílis – 132.170 votos 

 5º) Triana Romero – 130.464 votos 

 6º) Sônia Greis – 82.248 votos 
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 7º) Olinda Alves – 70.058 votos 

 8º) Ainda Salerno – 54.512 votos 

 9º) Gessy Fonseca – 53.267 votos 

10º) Neyde Fraga – 47.776 votos 

 

Outras participantes foram: Mary Duarte, Wilma Bentivegna, Laura Ribeiro, 

Márcia Real, Guiomar Gonçalves, Marly Bueno, Domitila Gomes da Silva, Leny 

Caldeira, Nair Belo, Denise Gomes, Marly Lello, Tânia Regina e Esmeralda Bouças, 

somando 23 candidatas no total (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 58).                                                                                                       

Os concursos de Rainha do Rádio foram muito importantes, pois alimentavam 

a indústria radiofônica por meio dos fã-clubes, das vendas de discos e do consumo 

de revistas. Também por despertarem a curiosidade do público em geral, 

movimentavam a indústria cultural da época. “Pode-se dizer que os concursos de 

Rainha do Rádio azeitavam ou lubrificavam as engrenagens da indústria cultural de 

então” (HUPFER, 2009, p. 25). O rádio criou uma legião de fãs, que enlouquecidos 

pelos seus ídolos impulsionavam o setor como um todo.  

 

2.2.4  Revistas do rádio 

 

O rádio, por ser um veículo que estimula a imaginação, faz com que os ouvintes 

desejem saber de quem são as vozes que eles tanto admiram, sonham, fantasiam. 

Nas primeiras décadas do meio radiofônico, diferentemente de hoje, que os 

programas são transmitidos com imagem por meio da internet, o ouvinte precisava ir 

até a emissora se quisesse conhecer seus ídolos. Assim, além dos programas de 

auditório, espaço onde o público podia ver os artistas, foram criadas as revistas do 

rádio, nas quais as vozes podiam ser materializadas, estimulando a devoção aos 

programas.  

De acordo com a pesquisadora de rádio Lúcia Dias (2019), nos anos 1920 

foram criadas no Brasil as primeiras revistas direcionadas ao meio radiofônico, 

“simultaneamente ao surgimento das primeiras emissoras”. A autora diz que, a 

princípio, tais publicações tinham cunho técnico e cientifico, mas que posteriormente, 

com a evolução do meio e com sua convergência para um veículo com o poder de 

mover as massas, as publicações passaram a ser mais focadas no entretenimento e 

em noticias que agradassem o público em geral. 
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A revista Radio foi criada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro PRA-2, em 

15 de outubro de 1923, com objetivo de divulgar assuntos culturais, educativos e 

científicos. Com periodicidade quinzenal e, posteriormente, bimestral e contendo 48 

páginas, ela era distribuída aos associados da emissora e circulou até 1926, quando 

surgiu a revista Electron, também idealizada por Roquette-Pinto. Essa continha 16 

páginas, era bimestral e divulgava assuntos de interesse dos sócios, a programação 

da Rádio Sociedade, bem como artigos referentes ao rádio (DIAS, 2019, p. 25). “Essas 

foram algumas das primeiras revistas do rádio que apresentavam e discutiam o novo 

veículo de comunicação aos seus ouvintes e profissionais” (DIAS, 2019, pg.25) em 

seus primórdios.  

A propósito, “o rádio foi responsável pelo surgimento de inúmeras revistas que 

versavam sobre suas atividades no dia a dia” (TAVARES, 1999, p. 117), tamanha era 

a curiosidade dos ouvintes por saberem mais sobre o veículo.  

Nos anos 1930, surgiram no Brasil outras revistas que traziam informações 

sobre o meio radiofônico em seus editoriais, mas dessa vez com conteúdos mais 

voltados à vida dos artistas do meio, e não mais com assuntos técnicos ou 

educacionais. “A ideia era mostrar rostos, bastidores e fofocas das vozes que faziam 

parte do cotidiano brasileiro na época” (PRADO, 2012, p. 189). 

Entre os periódicos que tratavam o meio radiofônico estavam a Carioca (1935), 

A Voz do Rádio (1935), Pranóve (1938), Cine-Rádio-Jornal e Cinelândia. No início da 

década de 1940 surgiu a Radiolar, entretanto, no final da década de 1940, mais 

especificamente em 1948, o destaque foi para a Revista do Rádio, criada pelo 

jornalista Anselmo Domingos, “que publicava em média 50 mil exemplares por 

semana e foi editada pela primeira vez em 1949, resistindo até 1970” (FEDERICO, 

2000, p. 68). “A primeira edição da Revista do Rádio saiu em fevereiro de 1948, 

custava três cruzeiros, tinha 40 páginas e trazia na capa a diva Carmen Miranda – da 

qual Anselmo era fã incondicional” (FAOUR, 2002, p. 21).  
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Figura 14 – Carmen Miranda (1948)23 
 

 
                                                     Fonte: Carnaxe. 

 

A revista se tornou um fenômeno por sua tiragem ter “um número expressivo 

para a época, perdendo apenas para O Cruzeiro, revista de variedades que equivale 

à Veja de hoje” (FAOUR, 2002, p. 29). De acordo com o autor, esse fato fez com que 

a revista passasse a ser semanal a partir de 1950. 

 
A revista tinha os ingredientes certos para emplacar: não bastasse as 
informações em geral sobre a vida pessoal e artística das celebridades do 
momento, havia ‘fuxicos’ e um pouco de apelação em suas manchetes para 
atingir em cheio a curiosidade do povão. Um povo que tinha como principal 
veículo de diversão e informação o rádio. (FAOUR, 2002, p. 23). 

 

Cada edição continha aproximadamente 40 ou 50 páginas, e a capa geralmente 

estampava fotografias dos grandes nomes do rádio. Era considerada um veículo de 

divulgação de artistas ao apresentar, em seus editoriais, matérias sobre suas vidas.  

As revistas elevavam os artistas ao porte de ídolos, em que “de um lado há a vida 

imaginaria do ídolo, tal como desejam os fãs... de outro, contrainformações sobre a 

vida dos ídolos, por meio das intervenções dos próprios ídolos (e de repórteres atentos 

com senso apelativo)” (FAUOR, 2002, p. 125). “Algumas ações mais populares da 

Revista do Rádio, por exemplo, eram instigadoras e alimentadoras, com os concursos 

que instituíam, da briga pela audiência e pela preferência dos ídolos junto aos fãs, 

                                                 
23 Revista do Rádio n. 1, 1948, capa. Disponível em: http://www.carnaxe.com.br/axelook/ 

revistas/revista_doradio_1948_ carmemmiranda.htm. Acesso em: 4 set. 2019. 
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mormente dos auditórios [...]” (FEDERICO, 1982, p. 68). Suas capas traziam os 

artistas que mais faziam sucesso e que também mais instigavam o público. Emilinha 

Borba, Ângela Maria e Marlene foram as cantoras que mais estamparam as capas da 

Revista do Rádio. 

 

    Figura 15 – Ângela Maria  (1953)24 
 

 
                                                          Fonte: Esquina Musical.  

          
 

     Figura 16 – Emilinha Borba (1956)25 
 

 
                                                       Fonte: Brazilian Pop.            

                                                 
24 Revista do Rádio n. 196, 1953, capa.  Disponível em: https://esquinamusical.com.br/as-cancoes-de-
angela-maria-estrela-infinita/. Acesso em: 4 nov. 2020. 
25 Revista do Rádio n. 336, 1956, capa. Disponível em: http://brazilianpop-30-40-
50.blogspot.com/2014/09/emilinha-borba-on-revista-do-radio.html. Acesso em: 30 set. 2019 
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  Figura 17 – Marlene (1954)26 
 

 
                                         Fonte: Astro em Revista. 

 

 “Emilinha apareceu cerca de 75 vezes em suas caas, seguida de Ângela (52 

vezes) e Marlene (37 vezes)” (FAOUR, 2002, p. 56). No entanto, outras celebridades 

do rádio também estiveram presentes nas capas e nos conteúdos da revista. Uma 

delas foi a cantora e compositora Maysa (Maysa Figueira Monjardim 1936 – 1977) –  

“tudo que girava em torno dela rendia inúmeras reportagens, citações e fuxicos” –

(FAOUR, 2002, p. 72), entre outras como: 

 

Dalva de Oliveira, Doris Monteiro, Linda e Dircinha Batista, Adelminde 
Fonseca, Carmen Miranda, Nora Ney, Carmen Costa, Isaura Garcia, 
Carmélia Alves e Aracy de Almeida eram cantoras comumente enfocadas 
pela Revista do Rádio, além das campeãs absolutas Ângela Maria, Emilinha 
Borba e Marlene. (FAOUR, 2002, p. 77). 

  
                       
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
26 Revista do Rádio, n. 261, 1954, capa. Disponível em: http://astrosemrevista.blogspot.com/2020/05 
/marlene-favorita-da-aeronautica.html. Acesso em: 30 de set. 2019. 
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  Figura 18 – Maysa (1959)27 
 

 
                                          Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.  

 

A Revista do Rádio não focava suas matérias apenas nos cantores e cantoras, 

mas também nos animadores dos programas de auditório, locutores, radioatores, 

humoristas, entre outros (FAOUR, 2002, p. 81). A revista circulou em nosso país de 

1948 até 1970 e as versões estão disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira28. 

 

Figura 19 – Daisy Lucidi (1950)29 
 

 
                                           Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.  

                                                 
27 Revista do Rádio, ano 12, n. 515, 1959, capa. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1959_00515.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
28 Disponível em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/revista-radio/144428. Acesso em: 27 mar. 2020. 
29 Revista do Rádio, ano III, n.41, 1950, capa. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00041.pdf. Acesso em: 27 mar. 2020. 
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Outros periódicos que tratavam do meio radiofônico, na época, foram a Guia 

Azul, que circulou em São Paulo entre 1939 e 1948, e também, a Radiolândia, que 

surgiu em 1952 e permaneceu até 1962 (FEDERICO, 2000, p. 68). Um pouco antes, 

em outubro de 1951, foi lançada a revista Escândalo, que apresentava assuntos 

relacionados ao rádio, teatro e cinema (DIAS, 2019, p. 57). “Além destas revistas, 

foram lançadas na década de 1940, duas publicações com linha editorial mais voltada 

para o meio técnico, a Radiotécnica e a Monitor do Rádio e TV” (DIAS, 2019, p. 49). 

No entanto, a maioria das revistas que tratavam o veículo “objetivavam relatar 

as histórias, com dados pessoais, fotografias e informações a respeito de novelas, 

dos atores, dos cantores e dos apresentadores do Rádio” (CHAVES, 2007, p. 36). O 

intuito era transformar os profissionais do rádio em estrelas, explorando suas 

intimidades e estimulando, assim, o consumo da programação. Além disso, buscavam 

também fomentar a cultura radiofônica, ao possibilitar uma aproximação dos ouvintes 

com seus ídolos.  

 

2.3  Os segmentos em que elas atuavam 

 

A tabela a seguir, confeccionada pela autora desta tese, mostra as mulheres 

que trabalharam no meio radiofônico, nas emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro, 

no período aqui estudado. Vale destacar que essas foram as mulheres encontradas 

no decorrer da pesquisa, mas não necessariamente são as únicas. Isto é, pode haver 

outras mulheres que trabalharam no meio radiofônico na época estudada, mas que 

não foram incluídas na tabela por não terem sido encontradas durante a pesquisa.  

 

Tabela 10 – Lista das mulheres que trabalharam no rádio de São Paulo e Rio de Janeiro 
entre as décadas de 1920 e 1950 encontradas nesta pesquisa  

 
CANTORAS RADIOATRIZES LOCUTORAS  

 
DRAMATURGAS 

 
MUSICISTA PRODUTORAS 

Adelaide 
Chiozzo 

Aída Mar Adelaide 
Chiozzo 

Dilma Leblon Adelaide 
Chiozzo 
(acordeom) 

Cacilda Becker 

Ana de 
Albuquerque 
Melo 

Aidée Miranda Aidée Miranda Dulce Santucci Dinorá de 
Carvalho 
(piano) 

Leonor 
Navarro 

Adelmide 
Fonseca 

Alda Verona Amélia de 
Oliveira 

Ivani Ribeiro Guiomar 
Novaes 
(piano) 

Sarita Campos 

Agnes Ayres Alma Flora Bárbara Fazio Janete Clair Inezita 
Barroso 
(violão/pian
o) 

Sônia Ribeiro 
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Agripina 
Duarte 

Amélia de 
Oliveira 

Bibi Ferreira Lygia Sarmento Jesy 
Barbosa 
(violino) 

Vida Alves 

Aida Salerno Amélia 
Bittencourt 

Cacilda 
Becker 

Odette Machado 
Alamy 

Ophélia 
Nascimento 
(piano) 

 

Alda Verona Amélia Simone Cacilda 
Lanuza 

Olga Nobre Rosinha da 
Harmônica 

 

Alzirinha 
Camargo 

Ângela Maria Cinderela Sílvia Autuori Sinhá 
Braga 
(piano) 

 

Amélia de 
Oliveira 

Arlete 
Montenegro 

Cordélia 
Ferreira 

Talita de Miranda Tereza 
Zambo de 
Medeiros 
(acordeom) 

 

Ângela Maria Aurora Miranda Daisy Lúcidi Vida Alves Triana 
Romero 
(piano) 

 

Anita 
Gonçalves 

Bárbara Fazio Dircinha 
Batista 

 Zaira de 
Oliveira 
Santos 
(soprano) 

 

Araci de 
Almeida 

Bibi Ferreira Domitila 
Gomes da 
Silva 

   

Arminda 
Falcão 

Cacilda Becker Edith de 
Moraes 

   

Aurora 
Miranda 

Cacilda Lanuza Elizabeth 
Darcy 

   

Bibi Ferreira Carmen Miranda Hebe 
Camargo 

   

Bidú Sayão Carmen Silva Helenita 
Sanches 

   

Carmélia Alves Cordélia Ferreira Inezita 
Barroso 

   

Carmen Costa Dalva de Oliveira Ivani Ribeiro    

Carmen 
Miranda 

Déa Selva Jane Batista    

Ceci Amarílis Daisy Lúcidi Julie Joy    

Cinderela Deusa Martins Lenita Helena    

Cordélia 
Ferreira 

Dircinha Batista Lenita Bruno    

Dalila Pinto Domitila Gomes 
da Silva 

Leonor 
Navarro 

   

Dalila de 
Almeida 

Doris Monteiro Lolita 
Rodrigues 

   

Dalva de 
Oliveira 

Dulce Martins Lygia 
Sarmento 

   

Denise Gomes Edith de Moraes Lucília Freire    

Dircinha 
Batista 

Elizabeth Darcy Maria Beatriz 
Roquette-
Pinto 

   

Dircinha Costa Eloísa Mafalda Maria Izilda    

Dolly Ennor Elza Gomes Marly Bueno    

Dora Lopes Gessy Fonseca Mary Ellis 
McIntyre Filha 

   

Doris Monteiro Guiomar 
Gonçalves 

Nair Belo    

Ecila Jopert Hebe Camargo Nelma Costa    

Elza Laranjeira Helenita Sanches Olga Nobre    

Elisinha 
Coelho 

Henriqueta Brieba Sarita Campos    

Emilinha Borba Ida Gomes Sonia Ribeiro    

Esmeralda 
Bouças 

Ísis de Oliveira Talita de 
Miranda 

   

Estefana de 
Macedo 

Ismênia dos 
Santos 

Vera Lúcia    

Esterzinha de 
Souza 

Isaura Marques  Vida Alves    

Hebe Camargo Ivani Ribeiro Virgínia de 
Moraes 

   

Helena 
Andrade 

Jane Batista Wahita Brasil    
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Helena de 
Carvalho 

Julie Joy Wilma 
Bentivegna 

   

Heleninha 
Silveira 

Lenita Helena Yara Salles    

Inezita Barroso Leonor Navarro Zenaide 
Andrea 

   

Isaurinha 
Garcia 

Letícia Flora     

Ismênia dos 
Santos 

Lia Borges de 
Aguiar 

    

Jesy Barbosa Linda Batista     

Juanita 
Cavalcanti 

Lolita Rodrigues     

Julie Joy Lygia Sarmento     

Landinha Lucília Freire     

Laura Ribeiro Márcia Real     

Léa Silva Maria Amélia     

Lenita Bruno Maria Aparecida 
Alves 

    

Linda Batista Maria do Carmo     

Lolita 
Rodrigues 

Maria Tereza     

Lourdinha 
Pereira 

Marilena Alves     

Lygia 
Sarmento 

Marion     

Márcia Real Mary Ellis 
McIntyre Filha 

    

Maria Andrade Mary Gonçalves     

Marília Batista Nair Belo     

Marly Lello Neide Fraga     

Maria de 
Lourdes 
Almeida 

Nelma Costa     

Marion Nilza Magrassi     

Marlene Norah Fontes     

Mary Duarte Olga Nobre     

Mary 
Gonçalves 

Olinda Alves     

Maysa Raquel Martins     

Nair Belo Salomé Parísio     

Neusa Maria Sarah Nobre     

Neyde Fraga Sarita Campos     

Nora Ney Sonia Barreto     

Norma Avian Sônia Greis     

Norma 
Ardanuy 

Sonia Ribeiro     

Ogarita 
Dell’Amico 

Talita de Miranda     

Olga Nobre Tânia Regina     

Olinda Alves Tilde Serato     

Olinda Leite de 
Castro 

Vera Lúcia     

Salomé Parísio Vida Alves     

Sonia Barreto Virgínia de 
Moraes 

    

Sônia Carvalho Wahita Brasil     

Sonia Veiga Wilma Bentivegna     

Stela Camargo Yara Salles     

Triana Romero Zezé Fonseca     

Vera Lucia      

Vida Alves      

Wilma 
Bentivegna 

     

Zaira de 
Oliveira Santos 

     

Zelinha Amaral      

Zezé Fonseca      

Zilah Fonseca      

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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É possível identificar, por meio dessa tabela, que a maioria das mulheres que 

trabalhavam no rádio, entre os anos 1920 e 1950, eram cantoras e radioatrizes, 

seguidas por locutoras, musicistas, dramaturgas e, por fim, produtoras, conforme 

gráfico 1 abaixo: 

 
Gráfico 1 – Número de mulheres que trabalharam no rádio de São Paulo e Rio de Janeiro 

entre as décadas de 1920 e 1950 encontradas nesta pesquisa 
 

 
          Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Verificou-se neste capítulo que o rádio, no período estudado, foi o principal 

meio de informação e entretenimento em nosso país. De elitista e educativo, passou 

a ser comercial e, por meio do entretenimento, veio a ser um meio de comunicação 

voltado para as massas. A “Época de Ouro” do rádio trouxe consigo as estrelas, que 

através das radionovelas, programas de auditório e por causa da Revista do Rádio, 

se tornaram ícones nacionais. Portanto, o próximo capítulo tratará das estrelas que 

trabalharam no meio radiofônico da cidade de São Paulo, conforme recorte proposto 

para esta tese.  
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CAPÍTULO 3 – AS ESTRELAS DO RÁDIO PAULISTANO 

 

Antes de iniciar este capítulo, é importante ressaltar que, conforme proposto no 

projeto de pesquisa, o recorte temporal é de 1920 até 1950, período em que se buscou 

verificar a presença feminina na radiofonia paulistana. Portanto, a partir deste capítulo 

serão citadas apenas as mulheres do rádio de São Paulo, dividas em seis categorias: 

cantoras, radioatrizes, locutoras, dramaturgas, musicistas e produtoras, agrupadas 

em dois segmentos: estrelas e profissionais do rádio paulistano, que serão abordadas 

neste e no capítulo 4, respectivamente. 

A primeira metade do século XX foi, como visto anteriormente, o período de 

formação do cinema e do rádio no Brasil, os dois primeiros grandes meios de 

comunicação de massa. Edgar Morin (1921), em sua obra intitulada As estrelas de 

cinema (1980), trata especialmente sobre as estrelas hollywoodianas. No entanto, é 

possível fazer uma ponte e orquestrar uma discussão com relação às estrelas às quais 

Morin se refere e às estrelas do rádio. Serão utilizadas neste capítulo, ainda, outras 

duas obras do mesmo autor: Cultura e comunicação de massa (1972) e Cultura de 

massas no Século XX: o espírito do tempo (1969), com o intuito de refletir sobre o 

imaginário social e simbólico construído pelas indústrias culturais (cinema, rádio e 

revista) na França de Edgar Morin e, paralelamente, no Brasil, conforme período de 

pesquisa desta tese – anos 1920–1950. 

A inserção do cinema hollywoodiano na cidade de São Paulo, na década de 

1920, veio ao encontro de mudanças provocadas pela industrialização e urbanização 

e, juntamente com os novos hábitos culturais da nova realidade paulistana, veio a 

familiarização com os chamados astros e estrelas das telas de cinema. Estes 

estimulavam o desejo e a curiosidade do público a respeito de suas vidas pessoais, 

provocando um crescimento no consumo de produtos que “os filmes transformavam 

em objeto de desejo, aos espaços de lazer e a tantos outros fragmentos da vida 

cotidiana na São Paulo dos anos 1920” (FERRARESI, 2007, p. 64).  

Na mesma década (1920), ocorreu o surgimento do rádio, corroborando com o 

crescimento da cidade de São Paulo, como parte do processo de modernização em 

um período de industrialização e urbanização da capital paulista. “Se a cidade se 

transformava, absorvendo o impulso vindo da expansão de sua economia conectada 
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com o mundo ocidental capitalista, o rádio tendia a seguir o mesmo caminho” (TOTA, 

1990, p. 27) e se desenvolver junto com a cidade.  

O novo meio começou a lançar suas próprias estrelas, personagens que, por 

trás dos microfones das emissoras, transformaram-se em ídolos dos ouvintes.  Isso 

se deu principalmente a partir dos anos 1930, quando a inserção de anúncios torna o 

meio mais comercial e com poder de dialogar ou manipular o público em dimensão 

massiva. 

 

3.1  O rádio como um meio comercial e cultural 

 

Renato Ortiz, em seu do livro A Moderna Tradição Brasileira: cultura brasileira 

e indústria cultural (2006), enfatiza a importância dos estudos multidisciplinares 

relacionados à indústria cultural para a compreensão da cultura e da sociedade 

brasileira moderna e contemporânea. Dentro do período de pesquisa que se propõe 

o presente projeto, décadas de 1920 a 1950, situa-se, segundo o autor, o período de 

formação da cultura de massa no país – cinema, rádio, revistas e televisão. De acordo 

com Ortiz (2006), o meio radiofônico tem um papel fundamental nesse processo. 

Para o autor (2006), o desenvolvimento da indústria e o crescimento urbano 

resultaram no surgimento da sociedade de massa, iniciando um processo de 

conversão da cultura do consumo e da indústria cultural. Diante da expansão das 

classes operárias e da classe média, verificou-se a necessidade de inserção de novos 

atrativos para incentivar o consumo de bens culturais. 

 

No final do século XIX e início do XX, a América Latina passou por 
movimentos de modernização, tais como a imigração, expansão do 
capitalismo, difusão em massa da escola, transportes, imprensa, 
telecomunicações, industrialização, cujas consequências não foram 
democráticas a todas as sociedades estabelecidas. Nesse ínterim, a 
implantação da indústria cultural no continente também corroborou a prática 
do sistema dos meios. (FELDMANN, 2009, p. 3). 

 

Para Jesús Martín-Barbero (2003, p. 179), a cultura de massa veio de um longo 

processo, que ele explica como sendo de “enculturação das classes populares no 

capitalismo” e que descreve como a “perda de autenticidade ou degradação cultural” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 179). Por outro lado, ele diz que: 

 
A perspectiva histórica que estamos esboçando aqui rompe com essa 
concepção e mostra que o que se passa na cultura quando as massas 
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emergem não é pensável a não ser em sua articulação com as readaptações 
da hegemonia, que, desde o século XIX, fazem da cultura um espaço 
estratégico para a reconciliação das classes e a reabsorção das diferenças 
sociais. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 203). 

 

Assim sendo, os meios de comunicação de massa são uma mediação e uma 

transformação cultural que “não se inicia nem surge através deles, mas no qual eles 

passarão a desempenhar um papel importante a partir de um certo momento – os 

anos 1920” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 203).  A produção e o consumo de massa 

tiveram um papel importante na aproximação entre os estratos sociais, por meio da 

democratização do acesso aos bens de consumo. “A partir de 1920, as distinções 

entre ricos e pobres foram modificadas ou mascaradas com paliativos; as grandes 

propriedades tornaram-se menores, e a alta sociedade foi substituída pelo Olimpo das 

celebridades” (BELL, 1971, p. 27). 

Essa mesma década, 1920, foi marcada pelo surgimento do rádio no Brasil, 

mas ainda de forma experimental. A principio, o meio não possuía vínculos 

empresariais ou governamentais e era mantido por associados ou filiados, que 

contribuíam para que ele sobrevivesse. Esse formato de rádio clube era comum nos 

primórdios da radiodifusão no país. “Os primeiros anos do rádio foram difíceis: muita 

música clássica, muita ópera, muita “conversa fiada” e a colaboração graciosa de 

alguns artistas da sociedade” (MURCE, 1976, p. 19). A programação era educativa e 

erudita, voltada para aqueles de classes mais abastadas. Entretanto, para que o 

veículo se desenvolvesse e evoluísse, seria necessário que ele encontrasse formas 

de auto sustentabilidade e autossuficiência, já que: 

 

As arrecadações se revelaram insuficientes e, em consequência, as estações 
não tinham meios de manter e desenvolver seus serviços e programas 
diários. [...] Entrava como sócio-contribuinte quem quisesse fazê-lo por livre 
e espontânea vontade. Muitos se inscreviam mas não pagavam. (SAMPAIO, 
2004, p. 120). 

 

De acordo com o autor (2004), diante da dificuldade de manutenção das rádios, 

o governo decidiu liberar os anúncios de propaganda nas irradiações. Porém, somente 

a partir de 1932, com a regulamentação do Decreto nº 21.111, que permitiu a 

veiculação de propaganda no rádio, que houve a entrada de anúncios de forma mais 

expressiva nas transmissões, beneficiando a manutenção das emissoras existentes 

e, também, se tornando um estimulo para que novas rádios surgissem em todo o Brasil. 

“Além de obterem a vantagem de já iniciarem suas transmissões com um caráter 
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comercial, as novas emissoras contavam com uma linguagem própria para o rádio” 

(VIEIRA, 2008, p. 5). A programação se popularizou e, de elitista e educativo, o meio 

passou a apresentar uma versão mais voltada ao entretenimento. “A introdução de 

mensagens publicitárias provocou uma verdadeira metamorfose no veículo” 

(TAVARES, 1999, p. 55). Começou a competição entre as rádios para atrair mais 

anunciantes. “Os empresários começam a perceber que o rádio é muito mais eficiente 

para divulgar seus produtos do que os veículos impressos, inclusive devido ao grande 

número de analfabetos” (ORTRIWANO, 1985, p. 16).  

Nesse panorama favorável aos anúncios, diversos programas foram sendo 

introduzidos à programação das emissoras, dentre eles os de entretenimento, 

esportivos, sertanejos, humorísticos, de variedades, jornalísticos, as crônicas de rádio 

e os comentários políticos, dando mais dinamismo à programação em geral. “A 

radiodifusão passou desde então a se consolidar concomitantemente como meio de 

comunicação e veículo publicitário” (FEDERICO, 1982, p. 56) e “efetivou o rádio como 

veículo de comunicação de massa” (TOTA, 1990, p. 19). 

A ampliação do caráter comercial do rádio foi um impulso para a consolidação 

e popularização do veículo que se mostrou viável para a venda de produtos e com 

capacidade de mobilizar as massas. O progresso da industrialização, naquele período, 

fez com que o mercado consumidor crescesse, criando um cenário propício ao rádio 

comercial, abrindo caminho para novos anunciantes e, assim, com a possibilidade de 

lucro, o meio tornou-se mais atrativo e o resultado foi sua expansão. 

Devido a esse crescimento, o rádio acelerou o consumo cultural. Embora haja 

outros agentes transmissores de cultura, é incontestável o papel que o rádio e outros 

meios de comunicação de massa exercem sobre os indivíduos. Philippe Breton (1994, 

p. 123) sugere que os meios de comunicação “passaram a ser o único lugar onde 

estão as informações que hão de permitir decodificar os diferentes universos em que 

evoluímos”, mostrando que os meios de comunicação podem ser orientadores dos 

indivíduos na sociedade ao possibilitar que acontecimentos de âmbito mundial e 

culturas diversas cheguem a locais remotos, contribuindo “para o alargamento da 

nossa experiência do mundo muito para além do espaço delimitado pelas fronteiras 

territoriais que nos rodeiam” (RODRIGUES, 1999, p. 23).  

Em outra chave de reflexão sobre as relações entre meios e audiências de 

mediações culturais dialógicas, Edgar Morin (1972) considera que os meios de 

comunicação de massa aceleram a cultura ao fazerem com que a informação circule 
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e “transmitem fluxos de mensagens não hierarquizadas, de onde cada receptor extrai 

seus próprios elementos” (MORIN, 1972, p. 31). Além disso, sistematiza o autor sobre 

a cultura midiática: 

 

Cultura é um estoque de elementos (semantemas, morfemas) veiculados por 
canais (domínios ligados a um modo físico de transferência, como a imprensa 
e o rádio) e dispostos segundo ramos. Esses elementos tomam forma e 
significação a partir de um micromeio criador, são transformadas em produtos 
culturais através dos meios de comunicação de massa e atingem um 
macromeio consumidor. (MORIN, 1972, p. 32). 

 

Nessa perspectiva, desde seu surgimento no Brasil, o meio radiofônico e a 

cultura popular caminham lado a lado, especialmente em se tratando da construção 

da identidade nacional brasileira. Renato Ortiz (2012) nos mostra que identidade 

nacional e cultura popular estão totalmente ligadas e se associam aos movimentos 

políticos e intelectuais. O rádio, diante do pensamento de Ortiz, é um dos mediadores 

desses movimentos. O autor (2006) fala sobre o alto índice de analfabetismo em 

nosso país, o que transformou o rádio em um meio, especialmente na era pré-

televisiva, mas também adentrando a era televisiva, de extrema importância na 

mediação cultural, já que ele é capaz de atingir todos os níveis socioculturais. “O rádio 

foi o primeiro veículo a conquistar as massas, tornando-se o principal meio de 

integração cultural do país (COSTA, 2006, p. 23). Federico (1982) afirma que o veículo 

se fez presente nas diversas manifestações, transmitindo os acontecimentos nos mais 

remotos locais de nosso imenso Brasil. Para se ter uma ideia, “em 1952 o Brasil 

possuía dois milhões e quinhentos mil aparelhos de rádio, número que sobe para 

quatro milhões e 700 mil receptores em 1962” (ORTIZ, 2006, p. 47).   

A facilidade de poder levar o rádio a qualquer lugar e a redução no valor dos 

aparelhos receptores, que gradativamente aconteceu ao longo do tempo, fez com que 

ele viesse a ser um meio bastante popular, um aliado da população e, por 

conseguinte, um agente no processo cultural. Como comenta Lia Calabre (2002): 

 

O rádio teve um papel fundamental nesse processo de construção de 
referências culturais de consumo em dimensões nacionais. Mais que o 
cinema, o rádio produzido pelas principais capitais – Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre e Recife – chegava imediatamente a todas as regiões do 
país, fosse diretamente com a transmissão em ondas curtas, fosse através 
dos programas gravados e vendidos ao interior. Muitos programas 
radiofônicos resgataram e divulgaram produções culturais locais em âmbito 
nacional. (CALABRE, 2002, p. 163). 
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Os meios massivos de comunicação, em especial os menos onerosos e de fácil 

acesso, são bastante eficazes na propagação cultural. O desenvolvimento 

tecnológico, que aconteceu gradualmente ao longo dos anos, fez com que os meios 

de comunicação impactassem um maior número de indivíduos, ocasionando a cultura 

de massa.  

Para Ortiz (2006), a cultura popular de massa somente se consolida no Brasil 

a partir da década de 1940 e aponta essa década como o início de uma sociedade de 

massa estabelecida pela sociedade urbano-industrial, devido ao crescimento da 

industrialização e da urbanização, concomitantemente com a transformação do 

sistema de estratificação social e o desenvolvimento do setor terciário. Morin (1969) 

também considera que a cultura de massa esteja ligada à industrialização. O 

desenvolvimento da cultura de massa está relacionado ao crescimento dos meios de 

comunicação de massa, pois por meio deles são compartilhadas informações, valores 

e atitudes que originaram inúmeros acontecimentos como guerras, reformas, 

revoluções, etc. Tais episódios foram causa e consequência dos meios de 

comunicação (BRIGGS; BURKE, 2016). 

O meio radiofônico é um meio de comunicação de massa que, além de levar 

informações aos ouvintes, também se encarrega do entretenimento, amplia horizontes 

ao oferecer um mundo totalmente diferente aos ouvintes e difunde a cultura local, 

desempenhando um papel multiplicador de cultura ao reproduzir informações e 

propagar ideias aos ouvintes nas mais remotas localidades.  

O rádio comercial, com poder formador de opinião, abre portas para o 

surgimento das agências de publicidade, “fenômeno que surgiu nos Estados Unidos 

e na Europa, a partir da década de 1920 e rapidamente se expandiu para outras partes 

do mundo” (CALABRE, 2002, p. 160). Com o crescimento da economia norte-

americana, as fábricas deste país abriram filiais em diversas partes do mundo e 

“agências de publicidade foram convocadas para garantir o sucesso dos novos 

investimentos” (CALABRE. 2002, p. 160). Para a autora, a chegada das agências de 

publicidade norte-americanas ao Brasil coincidiu com o desenvolvimento do meio 

radiofônico, pois este passou a ser o veículo com maiores verbas publicitárias. É 

possível observar um crescimento da área publicitária no Brasil na década de 1930, 

decorrente da entrada das empresas multinacionais, que vai se consolidar com “o 

desenvolvimento do comércio lojista, do acesso ao crediário, da comercialização dos 

imóveis” (ORTIZ, 2006, p. 44), momento em que surgem as agências de publicidade, 
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tais como a Standard Propaganda, Thompson, McCann-Erikson, dentre outras, para 

cuidar das contas de grandes empresas (ORTIZ, 2006). 

Um crescimento ainda maior do meio, segundo Ortiz (2006), vem acontecer 

nos anos 1940 e 1950, na “Era de Ouro” do rádio brasileiro, momento em que a 

programação passa a focar mais no entretenimento dos ouvintes e em que ocorre a 

ascensão do meio radiofônico.  

Após a II Guerra Mundial, os hábitos de consumo foram modificados e, diante 

da “atuação conjunta das indústrias, agências de publicidade e meios de comunicação 

de massa, foram criadas referências no campo cultural para os diversos grupos 

sociais” (CALABRE, 2002, p. 162). Ortiz (2006) embasa que, apesar do dinamismo da 

nossa sociedade ocorrida no pós-guerra, os economistas chamam esse momento de 

“industrialização restringida”, isso porque a expansão se deu apenas em 

determinados setores. O segmento cultural, por exemplo, é “atenuado pela 

impossibilidade de desenvolvimento econômico mais generalizado” (ORTIZ, 2006, p. 

45).  

De qualquer forma, o rádio publicitário ganhou novo impulso e, além de gerar 

consumismo e favorecer a indústria e o comércio, beneficiou também a sociedade ao 

divulgar produtos que incentivavam a mudança de hábito, como produtos de higiene 

pessoal e do lar (FEDERICO, 1982, p. 74), conforme afirma Lia Calabre: 

 

Junto com a propaganda do dentifrício, o ouvinte, rico ou pobre, leitor de 
revistas e jornais ou analfabeto, aprendia que deveria escovar os dentes para 
evitar cáries. Assim, o hábito de escovar os dentes várias vezes ao dia ia 
sendo incorporado às outras práticas cotidianas, independente da marca da 
pasta dental, assim como esse, outros hábitos divulgados através da 
publicidade radiofônica foram sendo introduzidos no dia a dia da população. 
(CALABRE, 2002, p. 164).  

 

O rádio, enquanto instrumento de propaganda e publicidade comercial, pode 

ser observado pela sua função social e sua relação com os ouvintes, que “num 

contexto urbano de difusão de cultura, assume-se como um agregador social, 

fomentando o estabelecimento de uma estrutura de relações, enquanto meio de 

comunicação que é também dá suporte para a comunicação publicitária [...]” 

(CORDEIRO, 2011, p. 116). A autora afirma que essa relação do rádio com seu 

público resultou no aumento do número de ouvintes, o que contribuiu para a evolução 

do meio.  
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3.2  Rádio e imaginário 

 

O rádio pode ser o que o ouvinte quiser! Ele tem o poder de despertar as mais 

variadas emoções. “Uma das virtudes do rádio foi e continua sendo trabalhar com 

aquilo que o ser humano tem de mais extraordinário: sua imaginação” (SALVADOR, 

2010, p. 103), que é estimulada por programas como, por exemplo, as radionovelas, 

os programas de auditório, os programas humorísticos, que nasceram da relação 

entre o rádio e as empresas multinacionais e que, ao tornarem o veículo mais 

comercial, também abrem espaço para o surgimento de astros e estrelas do meio 

radiofônico: 

 

Os ídolos radiofônicos, recém surgidos na fase anterior passaram a 
verdadeiros olimpianos nesta. Pessoas obscuras até então se tornaram 
famosas e públicas, se transformando no alvo da comercialização de 
produtos que apinhavam seus nomes ou programas, institucionalizando tanto 
o programa comercial quanto o cartaz, e ambos prestigiavam, por sua vez, a 
rádio emissora. Após a hegemonia do locutor, iniciou-se a do produtor, do 
maestro, do maestro arranjador e principalmente do cantor. A nova condição 
no Olimpo estava estreitamente ligada ao advento do sistema de auditórios 
com calouros, música, humorismo e variedades, principalmente programas 
de perguntas e respostas. (FEDERICO, 1982, p. 59). 

 

Segundo a autora (1982), a hegemonia dos astros e estrelas é garantida pelas 

estratégias promocionais que sustentavam a radiodifusão brasileira naquela fase, 

viabilizando a projeção de seus profissionais. Desse modo, a adoração aos artistas 

do meio e a relação público-ídolos é vista como um modelo que se pauta nos 

princípios da cultura de massa, que “constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens 

concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e 

identificações específicas” (MORIN, 1969, p. 17). 

O sucesso das celebridades radiofônicas promoveu criações e novidades 

musicais, estimulou debates, transmitiu informações, além de inspirar novos 

comportamentos e lançar moda. A partir do momento em que esses profissionais 

saíram de trás dos microfones para os palcos dos programas de auditório, passaram 

de personagens do imaginário para ídolos materializados.  

Assim, surgiu uma nova indústria cultural, em que “a vida privada é pública, e 

a vida pública é publicitária” (MORIN, 1980, p. 14), movimento que estimula o 

surgimento das revistas especializadas que aguçavam a curiosidade das pessoas ao 

tornar pública as vidas de seus ídolos.  
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O discurso em tais revistas foi além da vida profissional dos artistas, que 

passaram a ter exploradas suas vidas privadas, que, naquele momento, tinha maior 

relevância e merecia ser amplamente discutida (FERRARESI, 2007, p. 290).  

 

Os significados acumulados sobre o que o(a) espectador(a) sabe sobre a 
estrela e sua vida privada são elementos fundamentais de identificação do(a) 
espectador(a) com o(a) ator (atriz), mesmo que o estilo de vida e 
personalidade das estrelas se distanciem do mundo real do(a) espectador(a). 
(FERRARESI, 2007, p. 290-291). 

 

Morin (1980, p. 30) afirma que ao transformar a vida privada em vida pública, a 

estrela cria um laço de familiaridade com o espectador e “já não habita o castelo 

semifeudal ou o templo pseudogrego, mas o apartamento ou a vila, ou mesmo o 

rancho”, partilhando, assim, da vida cotidiana das pessoas comuns.  

 
É assim que a evolução que degrada a divindade da estrela estimula os 
pontos de contato entre estrelas e mortais. Longe de destruir o culto, 
incentiva-o. Mais presente, mais íntima, a estrela está quase à disposição de 
seus adoradores: e daí o florescimento dos clubes, revistas, fotografias, 
correspondências, que institucionalizaram o fervor. Uma rede de canais 
drena de agora em diante a homenagem coletiva e remete aos fiéis os mil 
fetiches que reclamam. (MORIN, 1980, p. 31). 

 

No caso do rádio não foi diferente: os periódicos especializados exploravam 

amplamente a vida dos artistas, potencializando o consumo de diversos produtos e, 

dessa maneira, servindo de chamariz para novos anunciantes. “Toda informação de 

cunho pessoal virava notícia e matéria de consumo do grande público: dos amores 

aos divórcios, dos trajes às residências, dos animais de estimação ao que cada um 

fazia em seus momentos de descanso [...]” (FERRARESI, 2007, p. 293). Qualquer 

assunto relacionado à vida cotidiana dos artistas era comercializado e consumido. 

Tudo o que está relacionado ao astro ou a estrela é suscetível de ser publicado, para 

que se crie uma identificação e um vínculo entre o fã e seu ídolo. As imagens dos 

artistas estampados nas páginas das revistas da época (1930–1950) suscitavam uma 

interação entre ambos, tornando o consumidor de rádio em consumidor de revistas.  

De acordo com Lucia Dias (2019), o surgimento do rádio como espetáculo 

massivo se deu a partir da década de 1930. Para a autora, com o surgimento das 

revistas especializadas, estas passam a ser “porta-vozes das emissoras de rádio” 

(DIAS, 2019, p. 33), expondo a vida privada de seus profissionais.  Esse fato fez com 

que os artistas do meio radiofônico ganhassem mais visibilidade, pois a 
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espetacularização que estava presente nos periódicos era o que agradava o público 

em geral, que buscava diversão e entretenimento na vida cotidiana de astros e 

estrelas. 

Por ser o meio da comunicação de massa predominante no século XX, o rádio 

possibilitou o surgimento de gêneros variados de entretenimento, como o teatro 

radiofônico, a radionovela, o programa de auditório e o humorístico. “As radionovelas 

ficaram na memória dos ouvintes, não só pela trama, seus efeitos sonoros e 

interpretações da equipe de atores, mas também pela figura do grupo de atores e 

atrizes identificáveis pelas revistas de rádio da época” (MIYASHIRO, 2018, p. 80). 

Acrescentam-se a essa materialização os programas de auditório das emissoras, 

onde os fãs iam para interagir com seus ídolos. Segundo Miyashiro (2018, p. 80), “o 

subconsciente tem a tendência de fixar melhor as imagens do que os sons. Essa 

relação traz a imagem do ator ou atriz no momento da locução na forma de resgate”. 

Sendo assim, o contato do público com os personagens do rádio, por meio da imagem, 

cria um vínculo entre as partes, ao misturar ficção com realidade. Para Morin (1980), 

os astros e as estrelas de cinema nascem dos personagens que representam, e não 

foi diferente no caso do rádio, em que radioatores e radioatrizes incorporavam papéis 

diversos nas tramas dos radioteatros e das radionovelas, dando vida a personagens 

nos programas humorísticos e se materializando nos programas de auditório.   

Arquétipos como a heroína, a virgem inocente, a vampe, a prostituta, a mulher 

fatal, a divina, dentre outros se destacavam no cinema (MORIN, 1980, p. 20). No rádio, 

a mocinha, a vilã, a megera, a amante, foram apenas alguns exemplos de 

personagens que faziam bastante sucesso junto aos ouvintes (SALVADOR, 2010). 

Na interação personagem-público: 

 

O imaginário aproxima-se do real ao multiplicar os sinais de verossimilhança 
e de credibilidade [...]. O mesmo movimento que aproxima o imaginário do 
real, aproxima o real do imaginário. [...] A alma é precisamente o lugar de 
simbiose em que o imaginário e real se confundem e se alimentam um do 
outro; o amor, fenômeno de alma que mistura mais intimamente as nossas 
projeções-identificações imaginárias e a nossa vida real, aumenta a 
importância. (MORIN,1980, p. 23).  

 

Isso serve tanto para o cinema quanto para o radiodrama. O rádio, por ser um 

meio não visual, o imaginário fica por conta do ouvinte, já que: 
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Trata-se de um meio cego, mas que pode estimular a imaginação [...]. Ao 
contrário da televisão, em que as imagens são limitadas pelo tamanho da tela, 
as imagens do rádio são do tamanho que você quiser. Para o escritor de 
peças radiofônicas, é fácil nos envolver numa batalha entre duendes e 
gigantes, ou fazer a nossa espaçonave pousar num estranho e distante 
planeta. Criada por efeitos sonoros apropriados e apoiada pela música 
adequada, praticamente qualquer situação pode ser trazida ao ouvinte. 
(MCLEISH, 2001, p.  15).  

 

O rádio, por meio das radionovelas resgatava o imaginário popular com roteiros 

inspirados no cotidiano da típica sociedade brasileira da época (MELO; OLIVEIRA; 

CARMO; AMORIN, 2004, p. 3). Os processos imaginais nos levam a compreender o 

imaginário conforme nos explica Ana Taís Portanova Barros: 

 

O imaginário não é uma coleção de imagens, um corpus, mas um 
ecossistema, um dinamismo organizador de imagens que lhes confere 
profundidade as liga entre si. Aí, o sentido se encontra na relação. Isso é cada 
vez mais palpável com o destaque que as ciências contemporâneas 
conferem ao papel do observador nos fenômenos. Conscientes da 
intangibilidade do real, sabemos hoje que temos acesso apenas a sistemas 
simbólicos, não a um mundo em si. Então, o imaginário tem uma eficácia 
concreta e conhecer seus mecanismos é essencial. (BARROS, 2010, p. 129). 

 

Barros (2010, p. 127) afirma que pesquisas relacionadas ao imaginário estão 

crescendo na área da comunicação e diz que: “o imaginário começa a se tornar  

noção-chave para um entendimento que conecte as dimensões política, social, 

histórica e cultural”.  

Com o olhar voltado para o meio radiofônico, o filósofo francês Gaston 

Bachelard (1884 – 1962) em seu texto “Devaneio e rádio” no livro O direito de sonhar 

(1994), associa o rádio ao inconsciente humano:  

 

O rádio é, verdadeiramente, a realização integral, a realização cotidiana da 
psique humana. O problema que se coloca a esse respeito não é pura e 
simplesmente um problema de comunicação; não é simplesmente um 
problema de informação: porém, de modo cotidiano, nas necessidades não 
apenas da informação, mas de valor humano, o rádio é encarregado de 
apresentar o que é a psique humana. (BACHELARD, 1994, p. 176). 

 

O rádio seria o elemento responsável por apresentar temas cotidianos, fazendo 

com que o ouvinte encontrasse a fantasia em seu inconsciente.  

 

[...] é possível que horas de rádio sejam instauradas e temas de rádio que 
toquem o inconsciente sejam desenvolvidos, inconsciente que vai encontrar 
em cada onda o princípio do devaneio? [...] Para ilustrar esse pensamento, 
tomemos um exemplo: o tema da casa. Trata-se de um arquétipo: um tema 
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verdadeiramente enraizado no psiquismo de cada indivíduo. Desenvolvê-lo é 
fazer compreender que não existe mais o pitoresco, que o pitoresco é 
precisamente o fantástico, o divertimento, que deve despertar algo no espírito 
do individuo. [...] falar dela no rádio, no momento em que não se vê o individuo, 
no momento em que ele não vê ninguém. Porque a ausência de um rosto que 
fala não é uma inferioridade; é uma superioridade; é precisamente o eixo da 
intimidade. [...] Trata-se de demonstrar pouco a pouco, ao ouvinte, a essência 
do devaneio interior [...]. (BACHELARD, 1994, p. 178-179). 

 

Ao abordar o arquétipo da casa, o autor diz que a falta de imagem do meio 

radiofônico não é uma desvantagem, mas sim uma vantagem, já que cada ouvinte é 

convidado a imaginar a casa que desejar. O autor se refere ao arquétipo como um 

tema enraizado no psiquismo de cada individuo e afirma que cada ouvinte possui um 

arquétipo diferente da casa natal, que o devaneio é tocar o público, colocando o 

ouvinte dentro de uma casa radiofonizada. “Pode-se convidá-lo a sonhar com um 

domicílio, com o interior da casa. Mas não se trata de uma regressão, de retomar as 

felicidades esquecidas e sepultadas. Trata-se de mostrar, pouco a pouco, ao ouvinte, 

a essência do devaneio interior” (BACHELARD, 1994, p. 178).  

O rádio é capaz de atingir essa profundidade de relacionamento com seu 

público. O ouvinte cria uma raiz na imagem narrada pelo locutor, e é nessa relação do 

inconsciente com a intimidade que o rádio mostra seu potencial imaginário. É na 

solidão, no escuro, na falta de imagem, que o rádio alcança o inconsciente.  

 No rádio descrito por Bachelard (1994), há elementos universais que o 

psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875 – 1961) chamou de arquétipo. Diversos 

entendimentos apontados no texto de Bachelard se aproximam dos conceitos sobre 

estudos a respeito de inconsciente e psique de Jung. Os trabalhos de Jung giram em 

torno da relação entre arquétipos, imagens e símbolos, sendo estes imprescindíveis 

aos estudos relacionados ao imaginário. 

 Para Jung (2006), a psique inconsciente pode ser pessoal, formada por 

experiências obtidas no decorrer da vida da pessoa, ou coletiva, formada pelo 

conteúdo universal, existente em todos os lugares e abrangendo todos os arquétipos, 

já que são compartilhados por todos os seres humanos. Arquétipos são imagens com 

uma ligação emocional em comum. Isto é, são imagens influenciadas pela mente e 

que se dão na cultura de todos os povos, em todas as épocas, conforme afirma Silvio 

Antonio Luiz Anaz: 

 

Como a manifestação dos arquétipos se dá na cultura, na produção simbólica 
do homem, as narrativas míticas, ainda na tradição oral, estão entre as 
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primeiras formas simbólicas que trazem as imagens arquetípicas primordiais. 
O homem ancestral percebe o mundo mitologicamente, isto é, ele vivencia o 
mundo predominantemente formando imagens arquetípicas que projeta nele. 
Assim, podemos entender as mitologias como matrizes de representações 
das coisas do mundo (reais e ficcionais) em que o conjunto de arquétipos 
(inconsciente coletivo) se manifesta. De forma análoga ou idêntica, esse 
processo se repete em todas as épocas e em todos os povos, muitas vezes 
surgindo de forma espontânea do inconsciente do homem, evidenciando a 
universalidade e atemporalidade dos arquétipos. (ANAZ, 2020, p. 256). 

 

 Para o autor, as representações arquetípicas podem ser compreendidas como 

as relações do homem com o mundo, por meio de interpretação de significados de 

objetos e ações. Isso acontece em culturas diversas e, mesmo as imagens distintas, 

transmitem os mesmos significados, sejam positivos ou negativos, dos arquétipos. 

Anaz (2020, p. 256) ainda afirma que “a ideia dos arquétipos, no entanto, extrapola o 

campo da psicologia clínica e é aplicada na compreensão mais ampla dos fenômenos 

culturais, especialmente nos estudos das narrativas, desde os mitos até a produção 

audiovisual”.  

Nos meios de comunicação, o arquétipo está relacionado às experiências 

humanas universais que, de acordo com Pierre Babin (1993), se encontram nas 

dramatizações, que ao serem ativadas no imaginário, “as velhas recordações 

adormecidas despertam e, de algum modo, batem à porta da consciência e exprimem 

nossa humanidade de sempre” (BABIN, 1993, p. 100). No caso do meio radiofônico, 

isso acontecia por meio dos radioteatros e das radionovelas.  

 Segundo Bachelard (1994, p. 180), existem certas condições para que o 

ouvinte do rádio possa fazer uma ligação com os arquétipos: 

 

Não se trata de escutar este tipo de transmissão numa sala de baile, num 
salão. É preciso escutá-la, não digamos numa cabana, isso seria belo demais, 
mas num quarto, sozinho, à noite, quando se tem o direito e o dever de 
colocar em si mesmo a calma, o repouso. O rádio possui tudo o que é preciso 
para falar de solidão. Não necessita de rosto. (BACHELARD, 1994, p.  180-
1). 

 

Para o autor (1994, p. 180), ao anoitecer “começamos precisamente o caminho 

dos sonhos”. Na opinião de Babin (1993, p. 160), é de noite que os laços de analogia 

simbólica se conjugam. “É então que emergem os arquétipos, as pulsões, as 

lembranças pessoais, misturando-se ao humor do momento [...]”. Por meio do rádio 

surge a formação de imagens que Bachelard chama de “devaneio”.  
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O ouvir nos permite gerar imagens, nossas próprias imagens, e essas 
imagens são geradas por nexos, sentidos e não imagens oferecidas prontas 
de maneira a cercear a capacidade imaginativa. Imaginação vem de imagem. 
Mas é a geração de imagens. E esta geração imagens é provavelmente mais 
fértil no tempo de ouvir do que no tempo de ver. (BAITELLO JUNIOR, 1999, 
p. 65). 

 

O rádio instiga o ouvinte a formar imagens por meio do discurso, da música e 

dos efeitos sonoros. Miriam Goldfeder (1980, p. 92) diz que o processo de 

identificação entre o personagem de radionovela e o ouvinte é essencial para o 

sucesso do gênero. Para a autora, os personagens negativos geram afastamento e 

os positivos provocam empatia nos ouvintes, contribuindo para que este projete seus 

sonhos e desejos nos personagens aos quais se identifica. 

Dentro desse contexto, “sabemos que os elementos da linguagem radiofônica 

devem estar bem articulados e, além de uma boa interpretação dos personagens, os 

efeitos de sonoplastia são essenciais na criação de imagens” (GOMES; RODRIGUES, 

2016, p. 139).  

Nessa formação imaginária, surgem, dentre outros arquétipos, o herói e/ou a 

heroína, que Jung (2000) afirma ser a representação do ego na batalha do consciente 

sobre o inconsciente. O pesquisador norte-americano de mitologia Joseph Campbell 

(1904 – 1987), assim como Carl Gustav Jung, entende que arquétipos são padrões 

estruturantes da psique humana. No entanto, Campbell (1997) afirma que o herói sai 

do mundo ordinário (universo conhecido), para se arriscar no mundo extraordinário 

(universo desconhecido), onde ele “supera adversidades, obstáculos e desafios, 

ganha força e sabedoria e retorna ao mundo comum de onde partiu, depois de uma 

transformação que impactará esse mundo de origem” (ANAZ, 2020, p. 260). 

Na visão de Edgar Morin (1980, p. 20), uma estrela pode nascer “a partir de 

personagens de heroínas ou de heróis” exibidos nas telas do cinema. O que não foi 

diferente no caso do rádio, onde radioatores que interpretavam heróis e heroínas 

acabavam sendo idolatrados pelo público. Por meio das radionovelas, criava-se um 

envolvimento entre ator e ouvinte:   

 

Pois sua fórmula logo agradou e formou um grande público que 
acompanhava as aventuras e desavenças amorosas dos heróis e heroínas 
das novelas, incrementadas com efeitos sonoros que ressaltavam a magia 
das narrativas e estimulavam a imaginação. (CHAVES, 2007, p. 9). 
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A autora (2007, p. 45) diz que as novelas transmitidas pelas emissoras de rádio 

brasileiras eram um sucesso pelo fato de seu enredo se aproximar do cotidiano das 

pessoas, mas, por outro lado, havia a presença do herói superior, objeto de desejo 

dos ouvintes. A tragédia, outro ponto importante para o sucesso do gênero 

melodramático, no qual o bem e o mal se confrontam, apesar das vitorias 

momentâneas do vilão, o herói, na maioria das vezes, vence no final. Nesse momento, 

“o laço afetivo entre espectador e herói torna-se tão pessoal, no sentido mais egoísta 

do termo, que o espectador teme doravante aquilo que antes exigia: a morte do herói. 

O happy end substitui o fim trágico” (MORIN, 1980, p. 23-24).  

A partir da década de 1930, o imaginário vai em direção ao realismo que 

estimula a identificação do espectador com o herói: antes considerado um semideus, 

ele passou a se tornar mais próximo da humanidade cotidiana e, também, mais 

simpático e amável, criando um laço afetivo entre eles. Isto é, os mitos promovidos 

pela cultura de massa estão relacionados às bases reais humanas (MORIN, 1969). 

O rádio, para estimular tal identificação entre o personagem e o ouvinte, passou 

a criar personagens que estimulassem um vínculo entre eles. Nesse contexto, o herói 

e a heroína cumprem bem esse papel, pois “a trama central das novelas está sempre 

construída em torno da ascensão social do herói e da heroína” (MELO, 1988, p.  52).  

Os profissionais que interpretavam heróis e heroínas no rádio, normalmente, 

estavam associados aos astros e estrelas do meio, por seu destaque e sucesso que 

tinham junto aos ouvintes. Mas quem são as estrelas do rádio de São Paulo? 

 

3.3  As estrelas do rádio paulistano 

 

A possibilidade de veiculação de anúncios de propaganda no rádio resultou na 

ampliação da estrutura das emissoras e, consequentemente, na diversificação da 

programação, culminando na contratação de inúmeros profissionais para assumir as 

novas funções que iam surgindo concomitantemente ao crescimento do veículo. 

“Anunciantes como a Gessy Lever e o Laboratório Sidney Ross foram os pioneiros em 

aferir a audiência e investir na programação. Com o investimento, foi possível a 

contratação de vários artistas” (TESSER, 2009, p. 43). Dentre eles estão os 

profissionais radiofônicos que cumpririam a função de entreter o público. O 

crescimento e o sucesso que o rádio comercial obteve fez com que alguns artistas se 
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destacassem perante os ouvintes e passassem a ser disputados pelas grandes 

emissoras.  

Ao estudarmos as estrelas do rádio brasileiro no recorte aqui proposto (1920–

1950), imagens e referências incorporadas ao senso comum são compreendidas 

como signos do poder de mobilização e penetração do meio radiofônico naquele 

momento. Neste cenário, “a popularidade das estrelas e o engajamento do público em 

torno delas são tomados como evidencias da força do rádio [...]” (AVANCINI, 1996, p. 

1). 

Existe uma relação direta entre o predomínio da radiodifusão comercial e a 

ascensão das estrelas radiofônicas. Para Avancini (1996), a fase comercial do meio, 

compreendido na chamada “fase de ouro” do rádio (1940–1950), foi um período de 

manipulação por conta dos interesses comerciais decorrentes da configuração do 

veículo como meio de comunicação de massa, em que a relação público-estrelas 

estava assentada sobre a manipulação (FEDERICO,1982).  

Um dos meios de promoção e visibilidade das estrelas do rádio, na época áurea 

no veículo, foram as revistas especializadas. Desde o seu surgimento, no final da 

década de 1940, a Revista do Rádio, a principal revista com publicações focadas na 

radiofonia, possuiu um papel fundamental no processo de construção das estrelas e 

na determinação do tipo de relação entre elas e seu público ao colocar “em cena 

elementos que não são passíveis de serem transmitidos pelas ondas sonoras. Vozes 

e nomes ganham rostos, corpos e personalidade [...]” (AVANCINI, 1996, p. 23). Assim, 

artistas ganharam status de estrelas ao estarem expostos. “As estrelas-deusas 

tendem, portanto, a profanar-se de certa maneira, mas sem perder as suas qualidades 

míticas elementares” (MORIN, 1980, p. 25). A ascensão econômica das classes 

populares no início do século XX fez com que a vida imaginária, prática e amorosa 

fosse vivida mais intensamente por influência da mídia, conforme retrata Morin: 

 

A melhoria das condições materiais de existência, as conquistas sociais, 
mesmo restritas (férias pagas, redução da jornada de trabalho), novas 
necessidades e novas formas de ócio, desejo de cada um viver a sua vida, 
isto é, viver os sonhos e sonhar com a vida. Um processo natural faz as 
massas ascender ao nível afetivo de personalidade burguesa. As suas 
necessidades moldam-se pelos padrões-modelos reinantes, que são os da 
cultura burguesa. São excitadas e canalizadas pelos meios de comunicação.  
(MORIN, 1980, p. 24). 
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 As estrelas obedecem a esse padrão e têm suas vidas exibidas a fim de 

estimular o consumo de bens por elas consumidos. Por meio da combinação e 

exposição de informações a respeito de suas carreiras e de suas vidas pessoais, os 

profissionais do rádio constituíram-se em estrelas que: 

 

Se definem enquanto tal cruzamento de falas, em um movimento em que a 
veracidade do que é divulgado não é essencial: ‘fatos’ misturam-se a 
especulações ganham conotação de acontecimentos que revela, quem são 
as estrelas do rádio. Assim, elas passam a ter um corpo, opiniões, um jeito 
de ser, uma personalidade, um estilo de interpretação, ao mesmo tempo em 
que são mantidas ‘em cartaz’ e transformadas em alvo de interesse de 
ouvintes e fãs. (AVANCINI, 1996, p. 30). 

 

Então, as “fofocas” presentes em tais revistas foram essenciais para a 

construção das estrelas radiofônicas. Para Avancini (1996), as revistas não 

necessariamente traziam a realidade da vida pessoal dos artistas, mas sim sobre o 

que estabelecia uma relação delas com o público. Nesse sentido, Morin coloca que “a 

cultura de massa se constitui em função das necessidades individuais que emergem. 

Ela vai fornecer à vida privada as imagens e os modelos que dão forma a suas 

aspirações” (MORIN, 1969, p. 94). 

Tinhorão (1981) percebe a popularização do rádio e a relação entre os ouvintes 

e seus astros como um processo de democratização do meio radiofônico, em que 

acontece a transformação do rádio voltado às elites para sua adaptação ao gosto 

popular. Para o autor, os programas de rádio, nessa fase, promoviam uma 

aproximação entre artistas do meio e o público, permitindo que este último se 

expressasse, tanto por meio de cartas, de fã-clubes como nos programa de auditório. 

Há autenticidade nas manifestações do público em torno das estrelas. No entanto, 

ocorreu uma modificação nessa relação a partir do pós-guerra, devido à “invasão do 

mercado brasileiro pelos interesses das grandes indústrias, mormente norte-

americanas” (TINHORÃO, 1981, p. 82). Fase em que o rádio, naquele momento ainda 

mais comercial, focou na emergente classe média, que se apresentava como um 

consumidor potencial dos produtos anunciados.  

Morin (1980) defende a tese que a estrela tem uma função social de caráter 

preenchedor das necessidades psicológicas do público, consistindo em uma mistura 

de deusa e mercadoria, fruto dos desejos do homem. Para o autor, a estrela tem um 

papel positivo, alimentador dos sonhos aflorados pela vida real.  
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Por outro lado, ser estrela lisonjeia a vaidade pessoal pela conquista da fama 

e popularidade. No caso do rádio:  

 

Conseguir um lugar nos quadros artísticos de uma emissora equivalia a 
realizar, de uma só vez, duas das mais respeitáveis necessidades humanas, 
ou seja, ganhar o necessário para viver e afirmar a sua personalidade, 
tonando-se alguém capaz de ser reconhecido na multidão. (TINHORÃO, 
1981, p. 57). 

 

Ante esse cenário, surgiam novos profissionais para suprir as demandas desse 

meio, então já mais comercial e voltado para a diversão. 

No segmento estrelas do rádio estão as cantoras e radioatrizes, conforme 

abordadas a seguir. Não existe uma ordem cronológica ou lógica. À medida que elas 

foram surgindo durante as pesquisas, foram sendo incorporadas ao trabalho, dentro 

de suas categorias. 

 

3.3.1  As cantoras do rádio paulistano 

 

 O cantor, que antes do advento do rádio ficava conhecido apenas localmente, 

a partir do surgimento do veículo passa a atingir os mais longínquos povoados e as 

mais variadas camadas da sociedade.  

 

Surgia assim uma nova profissão: o cantor de rádio. Fato esse, como 
acontecia no cinema, os artistas deixavam os ouvintes embriagados a 
imaginar se eles seriam: Baixo? Magro? Bonito? O fato é que a voz e a 
música movimentavam a imaginação. (CANTERO, 2013, p. 29). 

 

 A imaginação instigada pelo rádio era o “tempero” para a curiosidade dos 

ouvintes. Isso consolidava a necessidade de as emissoras contratarem mais e mais 

profissionais voltados ao entretenimento. “Dentre todo esse variado quadro chamado 

broadcasting, a figura que sobrelevava tudo e todos era mesmo a do cantor. [...] O 

agente mediador entre a realidade mesquinha e o ideal sonhado [...]” (TINHORÃO, 

1981, p. 121).  

 O rádio deu maior visibilidade à música popular brasileira. “A Rádio Record foi 

a primeira emissora a divulgar a música popular com maior relevância, se utilizou 

deste meio para sua própria popularização” (CANTERO, 2013, p. 18). Segundo a 

autora, a música popular se desenvolveu bastante entre os anos 1930 e 1950 em 

nosso país por causa da radiofonia. 
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 Na capital paulista, o grande número de imigrantes que residiam por aqui 

causou transformações sociais e culturais. Diante disso, a linguagem formada, em 

grande parte por imigrantes com hábitos, crenças e gostos característicos de seus 

países de origem, influenciava a música local, abrigando um cenário musical de 

múltiplas características na cidade de São Paulo, desde o início do século XX 

(SEVCENKO, 1992). 

No final dos anos 1920, adentrando a década de 1930, a capital paulista passou 

por transformações, deixando de ser a “metrópole do café” e passando a ser “a cidade 

que não para”. A música popular acompanhou tais mudanças, e o rádio captou todo 

esse processo. “Circulando por essa trilha inusitada e cheia de dissonâncias e ritmos 

diversos, as formas de produção e difusão da música popular em São Paulo foram-se 

erguendo e se expandindo” (MORAES, 2000, p. 2). Ouve interferência rural na música 

popular das grandes cidades do país no início do século XX, tais como “batuques, 

cururus e os sambas-de-roda – que influenciaram a formação de diversos gêneros da 

música e da coreografia urbana, podendo ser identificadas no samba, no choro, no 

frevo e na música sertaneja” (MORAES, 2000, p. 3). Com relação aos cantores(as), o 

autor diz: 

 

No decorrer da década de 1930, os conjuntos Regionais multiplicaram-se 
pelas rádios e pelas atividades musicais em São Paulo. A expansão e a 
variedade dos programas musicais ao vivo e dos espetáculos em teatros e 
em praças públicas alargaram o campo de trabalho remunerado dos 
instrumentistas. Todo esse crescimento foi seguido por uma explosão do 
número de cantores(as) dos mais variados gêneros, que deveriam ocupar 
lugar de destaque no cenário musical. (MORAES, 2000, p. 12). 

 

Na década de 1940, o rádio estava em alta e “veio o tempo das cantoras 

populares disputando o título de Rainhas do Rádio” (CALABRE, 2002, p. 12). Tais 

concursos ocorreram em decorrência da elevada popularidade dos cantores 

radiofônicos na época. Muitas emissoras já apresentavam programas de auditório, o 

que possibilitou a hegemonia dos cantores radiofônicos, fazendo com que, “aliado ao 

patrocínio individualizado e relacionado a busca de novos investimentos da 

publicidade em geral, mais a necessidade de popularidade dos astros” serviu para 

aproximar cantores e público e, dessa forma, manter a proeminência desses artistas 

(FEDERICO, 1982, p. 72). Por outro lado, tal fato desencadeou uma competição entre 

os artistas, em que “fabricava-se uma disputa estendida aos fã-clubes em uma 

rivalidade que atingiria a relação entre as cantoras” (FERRARETO, 2001, p. 123). 
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Os(as) fãs iam atrás de informações pessoais que os(as) conectassem com seus 

ídolos, causando “um fenômeno de comportamento urbano de divisão dos 

admiradores dos ídolos em partidos, representados sob a forma de fãs-clubes” 

(TINHORÃO, 1981, p. 76).  

Um exemplo disso foi a rivalidade entre Emilinha Borba e Marlene. Os fã-clubes 

de ambas incendiavam ainda mais a briga entre as duas e “muitas vezes a Nacional 

teve que recorrer à polícia para apartar as brigas nas portas da emissora” 

(FEDERICO, 1982, p. 72). A disputa entre ambas é “uma bem montada estratégia 

mercadológica”, para motivar a audiência nos programas (FERRARETO, 2001, p. 

123). As revistas especializadas publicavam fofocas para estimular tais conflitos entre 

fãs e esquentar as disputas de concursos como o de Rainha do Rádio (FEDERICO, 

1982, p. 72). 

 

Cantoras-ídolos tornavam-se centro de fãs-clubes que funcionavam, na 
prática, como verdadeiras equipes promocionais, mas eram criados e tiravam 
sua força do complexo de sonho de identificação psicossocial daqueles 
humildes admiradores por seus ídolos, assim espontaneamente elevados à 
posição de fetiches humanos. (TINHORÃO, 1981, p. 78). 

 

O que o autor chama de “fetiches humanos”, Edgar Morin (1980) denomina 

como estrelas, que no caso das radiofônicas, “são constituídas a partir de signos e 

referências que ultrapassem o âmbito artístico propriamente dito e abarcam regiões 

do comportamento, gostos, valores e da estética” (AVANCINI, 1996, p. 38).  No 

“período de efervescência do rádio, o sexo feminino teve grande destaque como “a 

bela voz veiculada” ou “as cantoras do rádio” (GURGEL JUNIOR, 2021, p. 5695).  

 Entre as cantoras paulistanas consideradas estrelas do meio radiofônico, 

Isaurinha Garcia (1923 – 1993) foi uma das que se destacaram. A Rádio Record 

promoveu, em 1936, seu primeiro programa de calouros, o Clube quá quá quarenta. 

Em 1937, Isaurinha participou do programa interpretando a música Camisa listrada de 

Assis Valente (1911 – 1958) e conquistou o primeiro lugar. Ela “arrancou da plateia 

os mais entusiasmados aplausos [...] e se tornou a cantora mais famosa da Rádio 

Record” (CANTERO, 2013, p. 33).  Em 1938, ela foi contratada pela Record e, por ser 

“uma das principais cantoras, Isaurinha fez parte do cast da emissora por toda sua 

carreira” (AGUIAR, 2010, p. 212). Ela foi uma grande atração do programa Cantigas 

populares, da Rádio Record, apresentado por Blota Jr. “Com seu estilo brejeiro de 

cantar, lembrando a maravilhosa Aracy de Almeida, era a primeira cantora do rádio 



 125 

paulistano a ganhar fama a nível nacional, sem precisar se mudar para o Rio de 

Janeiro” (CANTERO; COMEGO, 2013, p. 69). A Revista do Rádio ano II, nº12 de 

fevereiro de 1949, p. 35, em sua coluna Rádio de São Paulo, escreve: “Isaurinha 

Garcia é, indubitavelmente, o maior cartaz do rádio de São Paulo. Está enfileirada, 

com justa razão, entre as primeiras cantoras da música popular brasileira”. Em outra 

edição da mesma coluna da Revista do Rádio (ano II, n.18, agosto de 1949, p. 40), a 

cantora é citada deixando claro seu sucesso não apenas em São Paulo, mas também 

na então capital federal, o Rio de Janeiro: 

 

Isaurinha Garcia é uma expressão forte do ‘broadcasting’ paulista. Já houve 
no próprio Rio, quem a julgasse a perfeita intérprete do sentimento da música 
popular do Brasil. É que Isaurinha Garcia sabe das uma interpretação de um 
colorido diferente, sabe exprimir nos versos musicais toda a “vida” de uma 
composição. Por isso é que ouvimos Isaura cantando músicas de sabor 
sentimental. E aí, nessa modalidade, que cresce o seu valor de intérprete. Há 
melodias que só ela sabe cantar. Quiseram a principio confundi-la com Araci 
de Almeida, outra excelente cantora. Mas não pode haver semelhança. 
Isaurinha é diferente, é uma personalidade à parte, é artista por si mesma. 
Os paulistas a adoram, e com razão. Se já não bastassem todos esses 
predicados, haveria este detalhe sentimental: por nada deste mundo 
Isaurinha troca São Paulo. Propostas não lhe faltam do Rio. Ela vai... mas 
volta sempre! Ela é dos paulistas! 

 

A matéria da Revista do Rádio relata, conforme já mencionado neste trabalho, 

o intercâmbio de artistas entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas reitera que Isaurinha 

nunca quis deixar a capital paulista. A cantora foi eleita Rainha em alguns concursos. 

“Além de Rainha dos Taxistas e Rainha dos Carteiros, a Personalíssima30 foi eleita 

em 1953 Rainha do Rádio Paulista, em pleito disputadíssimo que contou com nomes 

como: Maria Aparecida Alves, Neyde Fraga e Elza Laranjeira” (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p. 71).  

Agripina Duarte (1918 – 1979) foi outra cantora que fez sua carreira no rádio 

paulistano. “Ela começou a cantar em 1930 no programa Hora infantil da Rádio Record 

com apenas 12 anos de idade” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 29). Cantando 

sambas e marchas, chamou a atenção do cantor e compositor Paraguassu (1890 – 

1976), que a levou para a Rádio Cruzeiro do Sul. No entanto, ela logo voltou para a 

Record, onde permaneceu até o fim de sua carreira artística. Ela cantava às 20 horas, 

horário considerado nobre, pois tinha o patrocínio de empresas de grande porte (LIMA, 

                                                 
30O apelido Personalíssima foi lhe dado pelo apresentador Blota Jr. (CANTERO; COMEGNO, 2013). 
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2018, p. 178). O Correio Paulistano de agosto de 1934, em sua matéria intitulada 

Agrippina, a menina que canta como “gente grande”, dizia: 

 

Agrippina é uma menininha assim, deste tamanhinho, tem, parece que seus 
15 ou 16 annos. É bonitinha, graciosa e canta marchinhas e sambas na 
P.R.B.-9, a Voz de São Paulo. Diz ella que é moça. Mas toda a gente a trata 
como uma menina; toda a gente brinca com ella e gosta dela. Vocês, com 
certeza já ouviram Agrippina cantar. Tem um fiosinho de voz, muito agradável, 
e tem, principalmente, o que os cariocas, mestres do samba e da marchinha, 
chamam de ‘bossa’. É isso mesmo. Tem um ‘jeitinho’ especial.31 

 

Agripina foi eleita, em 1935, com menos de 20 anos, a Rainha do Rádio Paulista, 

com 5.446 votos, por meio de um concurso da revista Syntonia. Logo, seu “sucesso 

ultrapassou os limites da Pauliceia, atraindo o interesse da imprensa do Rio de Janeiro, 

considerada a ‘Meca’ da radiofonia brasileira” (LIMA, 2018, p.179). 

Por falar do concurso que elegeu a Rainha do Rádio Paulista, em 1935, em 

segundo lugar, com 1.609 votos, Alzirinha Camargo (1915 – 1982) foi eleita a 

Princesa do Rádio de São Paulo. Nascida no bairro do Brás, na capital paulista, 

Alzirinha começou a cantar ainda menina. Formou-se em escola normal para ser 

professora e iniciou sua carreira no rádio quando:  

 

Costumava sair à tarde com uma de suas irmãs. Dizia para sua mãe que iria 
buscar uma colocação como professora em alguma escola da cidade, porém, 
procurava outro emprego: uma vaga em alguma estação de rádio! Tanto 
procurou que uma hora achou... (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 39). 

 

 Assim, de forma amadora, cantou primeiramente na Rádio Record, em 1933, 

depois foi contratada pela Rádio Cruzeiro do Sul e, mais tarde, foi para a Rádio 

Difusora. No intercâmbio artístico entre São Paulo e Rio de Janeiro, Alzirinha foi, em 

1935, trabalhar na Rádio Tupi do Rio e, depois de uma temporada na Argentina, foi 

contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 1955, para fazer o programa 

Gente que brilha. Seu sucesso foi tão grande durante sua carreira que, com o advento 

da televisão, ela cantou tanto na TV do Rio como de São Paulo. Alzirinha também 

atuou em alguns filmes cinematográficos. Por ter o mesmo gênero artístico de Carmen 

Miranda, as duas se desentenderam e a rivalidade estendeu-se por toda sua carreira 

artística. 

                                                 
31Correio Paulistano, terça-feira, 21.08.1934, p. 9. 
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 Inezita Barroso (1925 – 2015), era uma conhecedora da cultura popular e do 

folclore brasileiro, foi uma cantora, pianista e violonista que fez sucesso na época 

áurea do rádio (1940 – 1950). Inezita começou a cantar e estudar violão aos 7 anos 

de idade e a tocar piano aos 11 anos. Porém, “a música tornou-se a opção profissional 

da jovem no final da década de 1940” e foi levada “a encarar, pela primeira vez, os 

microfones da Rádio Bandeirantes em 1950” (AGUIAR, 2010, p. 224). No livro Inezita 

Barroso: com a espada e a viola na mão, de Valdemar Jorge (2012, p. 82), Inezita diz: 

“Embora já tivesse trabalhado na Rádio Bandeirantes, o meu primeiro contrato 

profissional foi com a Rádio Nacional de São Paulo, uma espécie de filial da Nacional 

do Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 1952”. Convidada pelo radialista, diretor e 

produtor de programas de rádio Dermival Costa Lima (1915 – 1991), Inezita foi para 

a Nacional. Ela cantou na inauguração da Nacional paulista. Nessa época, a filial de 

São Paulo almejava fazer o sucesso da matriz carioca e, portanto, contratou diversos 

artistas para aumentar o cast da emissora. “No elenco da Nacional tinha a Orquestra 

do Spartaco Rossi, a orquestra do Gaó, Chico Alves, Ivon Cury, Isaura Garcia e a 

grande contratada era Hebe Camargo, a Estrela de São Paulo” (JORGE, 2012, p. 82).  

 Hebe Camargo (1929 – 2012), teve diversos apelidos durante sua carreira de 

cantora do rádio, dentre eles: “Morena Brejeira do Samba, a Queridíssima, a 

Estrelinha, a Estrelinha do Samba, a Estrela de São Paulo, a Moreninha do Samba, a 

Estrela do Planalto, a Vitamina do Samba...” (XÉXEU, 2017, p. 17). Com um início de 

carreira parecido com o de Isaurinha Garcia, Hebe começou no rádio por meio de 

programas de calouros. O primeiro deles foi Calouros Kol-Kin da Rádio Record, em 

1942, com apenas 13 anos de idade. Ela imitou Carmen Miranda, ficando em primeiro 

lugar. “Foram 2 anos de vida de caloura até chamar a atenção da Rádio Difusora, com 

a qual assinou seu primeiro contrato profissional em 1944” (XÉXEU, 2017, p. 27). Ela 

iniciou na Difusora no programa Clube do Papai Noel (CANTERO; COMEGNO, 2013, 

p. 324). Ela cantava no quarteto Dó-Ré-Mi-Fá, composto por Hebe, sua irmã Stela e 

as primas Helena e Maria. Depois, Maria casou-se e deixou o grupo, que, então, virou 

o trio chamado As Três Américas, que após Helena também casar-se e sair do grupo, 

tornou-se um duo das irmãs, que viraram Rosalinda (Hebe) e Florisbela (Stela), uma 

dupla sertaneja que se apresentava no programa Arraial da Curva Torta, da Rádio 

Difusora. A dupla só tocou até Stela ficar noiva e, também, abandonar a carreira 

artística. A partir daí, Hebe seguiu em carreira solo e se sobressaiu cantando música 

popular brasileira. 
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Figura 20 – Hebe Camargo na Revista do Rádio32  
 

 
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira. 

 
 

 A matéria referente a essa foto diz:  

 

Quando o animador cheio de ênfase anuncia aos ouvintes a figura cem por 
cento brasileira dessa moreninha encantadora que é Hebe Camargo, 
assanham-se os corações masculinos, e todos os ouvidos ficam atentos para 
o deleite. Sem imitar ninguém, ela possui interpretação própria. Sua voz, tem 
o dengo dos chorinhos e a quentura tropical do samba. É estrela máxima da 
Taba33 Tupi [...]. 

 

Hebe Camargo foi uma estrela do rádio paulista – e antes de se tornar uma 

apresentadora de televisão famosa, ela encantou muitos ouvintes com sua bela voz. 

Nessa época, ela fazia parte do cast das Emissoras Associadas. No início dos anos 

1950, Hebe disputou o concurso A mais bela voz de São Paulo, ficando em segundo 

lugar com 29.336 votos, perdendo para Isaurinha Garcia que obteve 35.517 votos 

(XÉXEU, 2017, p. 24). Depois de oito anos no elenco das Emissoras Associadas, 

Hebe foi chamada por Dermival Costa Lima para trabalhar na Rádio Nacional de São 

Paulo. Em 1955, Hebe, pela primeira vez, apresentou um programa em que não 

cantava, mas entrevistava. O programa chamava-se O mundo é das mulheres e era 

                                                 
32 Revista do Rádio, ano III, n. 31, abril de 1950. p. 46. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00031.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
33 “Taba: substantivo feminino Aldeia de índios; lugar onde habitam os índios. Habitação indígena ou 
conjunto de algumas ocas. Etimologia (origem da palavra taba). Do tupi tawa”. Fonte: Dicio. Disponível 
em: https://www.dicio.com.br/. Acesso em: 1º nov. 2021. 
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transmitido às quartas-feiras à noite, pelo rádio e pela televisão do auditório da Rádio 

Nacional de São Paulo.  

 

O programa apresentou para o público uma mulher descontraída, de 
raciocínio rápido, piadista, brincalhona, divertida, dona de uma risada 
contagiante. [...] Pode-se dizer também que, pela posição que uma artista do 
sexo feminino ganhava ao comandar um talk show, O Mundo É das Mulheres 
foi o primeiro programa feminista da televisão brasileira. (XÉXEU, 2017, p. 
34).  

 

O sucesso de Hebe Camargo no rádio levou-a para a televisão, de onde nunca 

mais saiu. 

Rosa Pardini (1926 – 2009), como muitos paulistas, ela fazia parte de uma 

família de imigrantes italianos. Aos 13 anos, era aluna de canto e fazia gravações nos 

estúdios da Rádio São Paulo, quando o diretor artístico da emissora Oduvaldo Viana 

(1892 – 1972) ouviu sua bela voz e a convidou para cantar a música tema de sua mais 

nova novela: Alegria. Em 1943, a cantora foi contratada pela Rádio São Paulo. Sua 

voz era tão linda que a Revista do Rádio (ano II, nº15 de maio de 1949, p. 41) dizia: 

“a cantora Rosa Pardini é, inegavelmente, uma das mais bonitas vozes do rádio 

paulista. Pertence atualmente ao cast das ‘associadas paulistas'”. No mesmo ano ela 

se transferiu para a Rádio Tupi de São Paulo, onde permaneceu até o fim de sua 

carreira, inclusive cantando na TV Tupi.  

Juanita Cavalcanti (1927) cantava desde criança no interior de São Paulo, 

onde nasceu. Já adulta, com o sonho de se tornar uma artista, mudou-se para a capital 

do estado. Incentivada por amigos, decidiu fazer um teste na Rádio Gazeta. Por sua 

bela voz, foi aprovada e começou a trabalhar na emissora cantando no programa Baile 

em miniatura, transmitido aos domingos. Ela estreou cantando o baião Dança da 

moda, de Luiz Gonzaga (1912 – 1989). A partir desse momento, a cantora passou a 

ser chamada de Princesinha do baião de São Paulo. “Maria Joanna, agora Juanita 

Cavalcanti, era a primeira ‘estrela’ da música popular brasileira a ser contratada por 

uma emissora totalmente operística” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p.  160). Isto é, 

“Cavalcanti foi a primeira cantora popular contratada pela Rádio Gazeta” (GURGEL, 

2021, p. 5696). Juanita se destacou ao cantar um estilo totalmente diferente do de 

costume naquela rádio e “passou a ser chamada de “estrelinha que dia a dia brilha 

mais” (GURGEL, 2021, p. 5699). Além da Gazeta, ela se apresentou nas rádios São 

Paulo e Cruzeiro do Sul. Em 1954, Juanita Cavalcanti venceu o concurso de Rainha 



 130 

do Rádio do IV Centenário, promovido pela Associação dos Cronistas Radiofônicos, 

a Acresp (CANTERO; COMEGNO, 2013, p.  151-52). Em 1960, a Rádio Gazeta 

encerrou seus programas artísticos “ao vivo” e, por este motivo e porque seus pais 

haviam voltado para o interior, Juanita decidiu afastar-se temporariamente da vida 

artística e voltar à sua cidade natal, Bragança Paulista, com seus pais.  

Heleninha Silveira (1931 – 1970) foi uma cantora paulista conhecida por 

gravar o primeiro rock brasileiro Ronda das horas, de Júlio Nagib (1929 – 1983), uma 

versão brasileira da música americana “Round around the clock”. A cantora iniciou 

sua carreira artística na Rádio Tupi em 1952, quando foi fazer um teste para radioatriz 

e acabou cantando a música Feitiço da Vila, de Noel Rosa (1910 – 1937) e Vadico 

(1910 – 1962) e, em vez de virar radioatriz, acabou como cantora do programa do 

maestro Georges Henry (1919 – 2017). Seu sucesso foi grande e ela ganhou o slogan: 

“O Sorriso mais Bonito do Rádio” e também recebeu “o troféu ‘Roquette-Pinto’ na 

categoria ‘Revelação Feminina’ de 1953” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p.  179). Em 

1954, a cantora participou do concurso promovido pela Acresp para eleger a Rainha 

do Rádio do IV Centenário, ficando em segundo lugar e recebendo o título de princesa.  

Anita Gonçalves (1910 – sem data) foi uma cantora de música popular 

brasileira que participou do primeiro concurso para a eleição da Rainha do Rádio 

Paulista, em 1935, ao obter 274 votos, conquistando o 4º lugar. Com a Orquestra 

Paulistana, a cantora se apresentou em emissoras de São Paulo até ser contratada 

pela Rádio Gazeta. A Revista do Rádio (ano III, nº30 de abril de 1950, p. 46) informou: 

“Anita Gonçalves, tem conquistado retumbante sucesso através do microfone da 

emissora da elite, a Rádio Gazeta”. A Rádio Gazeta tinha fama de transmitir 

programas voltados a classes mais altas, e Anita fazia parte do cast desta emissora. 

“A revista Walkyrias, em agosto de 1927, apontava Anita Gonçalves como a “cantora 

que possui uma voz de veludo, que excelentes audições tem proporcionado aos 

ouvintes” de São Paulo” (TESSER, 2009, p. 60). 

Elza Laranjeira (1925 – 1986) foi uma cantora que fez muito sucesso no rádio. 

Ela iniciou sua carreira artística em 1934, em um programa de calouros na PRG – 8 

Rádio Clube de Bauru, cantando Camisa Listrada de Assis Valente (1911 – 1958), 

interpretado por Carmen Miranda. Ela interpretava “músicas mexicanas, americanas 

e brasileiras” (TESSER, 2009, p. 73). Em 1940, assinou contrato com a PRF – 2 Rádio 

Clube de Rio Claro. Em 1944, participou de um programa na Rádio Cruzeiro do Sul, 

na capital paulista e foi contratada por Blota Jr., que na época trabalhava nesta 
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emissora. No mesmo ano, Blota Jr. foi para a Rádio Record e “levou com ele quase 

todas as cantoras que apadrinhou na ‘Cruzeiro’” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p.  

103-104). Então, Elza Laranjeira foi fazer parte do cast artístico da Record. A Revista 

do Rádio (ano III, nº41 de junho de 1950, p. 29) escreveu: “Elza laranjeira, uma das 

mais completas para as exigências do rádio moderno, voltou de férias, fazendo sua 

‘reentrée' ao microfone da rádio Record”. No mesmo ano ela recebeu o Troféu 

Roquette-Pinto, por se destacar no rádio paulista. No ano seguinte, recebeu o Troféu 

Papagaio de melhor cantora de música popular internacional. Em 1953, participou do 

programa carnavalesco Carnaval Fácil-It. Em 1955, a Rádio Record lançou o 

programa Alegria dos Bairros, apresentado todas as manhãs de domingo, do qual 

Elza Laranjeiras fez parte. No mesmo ano ela participou de um concurso feito pela 

faculdade de Direito da USP, em que os calouros escolheriam a Rainha da Peruada. 

Elza Laranjeira foi a vencedora com 210 votos e recebeu dos estudantes uma 

medalha de ouro. Elza foi considera “uma das vozes mais bonitas e melodiosas do 

rádio paulista. ‘Estrela’ da Rádio Record nas décadas de 1940/50. Considerada uma 

das cantoras mais importantes do chamado broadcasting paulista” (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p.  103). 

Neyde Fraga (1924 – 1987), como a maioria das cantoras da época, iniciou 

sua carreira em um programa de calouros chamado Hora da peneira da Rádio Cultura, 

em 1941. Em 1942, Neyde foi contratada pela Rádio Cruzeiro do Sul, contratada por 

Blota Jr. para cantar inicialmente no programa Feira de Variedades. Em 1944, foi 

contratada pela Rádio Record, onde permaneceu por aproximadamente 20 anos, 

cantando em diversos programas da emissora. Além de cantar, ela também gravava 

jingles. Seu sucesso é destacado pela Revista do Rádio: 

 

Realizando uma das mais carreiras que o rádio registra nestes últimos 
tempos, Neide Fraga é hoje, sem menor favor, uma das melhores intérpretes 
do nosso cancioneiro popular, devendo-se assinalar que dia-a-dia mais ela 
se vai projetando na admiração dos ouvintes e ganhando novos adeptos para 
sua audições na Record. Voz suave, límpida, alegre, brejeira, atinada e sem 
estridências, a simpática Neide Fraga está com tudo e não está prosa, pois, 
neste instante, ela é a detentora do prêmio ‘da melhor cantora da música 
popular de 1950’ do sem-fio bandeirante, distinção esse que lhe foi conferida 
pelo júri dos críticos radiofônicos da imprensa paulistana, e que teve lugar 
nos últimos dias do mês passado. (REVISTA DO RÁDIO, ano III, n. 66, 
dezembro de 1950, p. 45). 

 

Em 1950 e 1953, a cantora recebeu o troféu Roquette-Pinto de melhor cantora 

de música popular brasileira. Igualmente a outras estrelas do rádio, Neyde Fraga foi 
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para a televisão – e se revezava entre os programas de rádio e televisão (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p.  121-127). 

Agnes Ayres (1925 – 2008) foi uma soprano lírica paulistana que cantava no 

coral do Teatro Municipal de São Paulo, até 1991, quando se aposentou. Porém, seu 

talento ficou conhecido quando a cantora foi contratada pela Rádio Cultura. Além da 

Cultura, ela também cantou na Rádio Gazeta. Em 1950, Agnes Ayres recebeu o troféu 

Roquette-Pinto na categoria Música fina. Em 1960, ela recebeu o troféu Tamoyo “por 

sua participação artística na cidade de São Paulo” (GURGEL, 2021, p. 5700).  

Dircinha Costa (1930 – 1999) começou a cantar em programas infantis aos 8 

anos de idade, na PRG – 8 Rádio Bauru, em 1938. Dois anos mais tarde, aos 10 anos, 

ela se mudou para a capital paulista. No ano seguinte, 1941, ela participou do 

programa de calouros Peneira Rhodine na Rádio Cultura. A partir daí, ela cantou em 

diversos programas de calouros, mas sem contrato com nenhuma emissora. Com a 

ajuda da conterrânea Elza Laranjeira (cantora citada anteriormente), Dircinha 

conseguiu fazer um teste na Rádio Cruzeiro do Sul. Ela foi aprovada e contratada pela 

emissora, estreando no programa Feira de amostras. Em 1945, foi para a Rádio 

Record, onde ficou até 1947. Em 1951, foi para a Rádio Bandeirantes, apresentando-

se em programas como Beco da felicidade, Marco-Zero e Carrossel dos Bairros. Em 

1954, disputou o concurso de Rainha do Rádio do IV Centenário, mas não venceu. A 

cantora ficou na Bandeirantes até 1956, quando participou do programa Sucesso 

Arno, na Rádio Record, sem autorização da Bandeirantes, que a despediu. Assim, em 

1957, ela passou a se apresentar na Record, tornando-se cartaz da emissora. Em 

1964, a cantora decidiu encerrar sua carreira artística (CANTERO; COMEGNO, 2013, 

p.  187-192). 

Dolly Ennor (1900 – 1977), uma soprano que cantava música popular 

brasileira, começou sua carreira artística aos 24 anos na Sociedade Dramática de 

Ópera de São Paulo, apresentando-se no Teatro Municipal de São Paulo. Dolly cantou, 

em 1924, na inauguração da Rádio Cruzeiro do Sul. Em 1927, foi trabalhar na Rádio 

Educadora Paulista. Na década de 1930, a cantora se apresentava em emissoras de 

São Paulo e Rio de Janeiro: Rádio Transmissora do Rio de Janeiro (1935); Educadora 

Paulista (1936); Rádio Clube do Rio de Janeiro (1937); Rádio Cruzeiro do Sul do Rio 

de Janeiro (1938); Rádio Cruzeiro do Sul Paulista (1938); Rádio Tupi de São Paulo 

(1939). No início dos anos 1940, Dolly Ennor retornou definitivamente para a capital 
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paulista, onde atuou na Rádio Difusora Paulista até os anos 1950, quando se 

apresentou na televisão, mas logo decidiu encerar sua carreira artística. 

Esterzinha de Souza (1930 – 2022) cantava desde menina no interior paulista, 

onde vivia. Em 1943, com 13 anos, mudou-se para São Paulo com a família. Iniciou 

sua carreira artística por meio de um programa de calouros, Expresso da alegria, da 

Rádio Bandeirantes, em 1950. A participação lhe rendeu a contratação que durou 

apenas seis meses, pois ela se mudou para a Rádio Cultura no mesmo ano, onde 

permaneceu até 1952, quando foi contratada pela Rádio Record. Nesta emissora, a 

cantora se apresentou em diversos programas como: O clube abre as cinco; Só para 

mulheres; O maestro veste a música; História das malocas; Dorival Caymi show; 

Bingo de estrelas; Alegria dos bairros; Aqui está a Record. Esterzinha fez participação 

em um filme do cinema chamado Carnaval em Lá Maior, que reunia diversos cantores 

da Record. “A intérprete foi candidata ao título de ‘Rainha do Rádio Paulista’ em 1953, 

no entanto, os compromissos assumidos impediram que ela se dedicasse à venda 

dos votos. Assim, ela não se classificou entre as dez laureadas” (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p. 139). Ela permaneceu na emissora até 1961, quando decidiu se 

aposentar da carreira artística e se dedicar à família. 

Norma Avian (1929) iniciou no rádio em 1940, aos 11 anos de idade, ao se 

inscrever no concurso A mais bela voz da rádio propaganda de Pompeia, no interior 

do estado de São Paulo. Norma conquistou o primeiro lugar. Em 1942, ela se mudou 

com a família para Londrina, no estado do Paraná, onde trabalhou na ZYD – 4 Rádio 

Londrina no programa A hora da Ave Maria, que era transmitido todas as tardes.  Em 

1949, Norma Avian se mudou para a cidade de São Paulo, onde entrou para o rádio 

paulistano por meio de um programa de calouros da Rádio Tupi chamado Calouros 

platino. Ficou em primeiro lugar e foi contratada para trabalhar na emissora. A principio, 

entrou para fazer coro na emissora no programa de Lulu Benecase (1913 – 1965). 

Nessa emissora, ela integrou o trio As três meninas, que era formado por ela (Norma 

Avian), Stela Camargo (irmã de Hebe Camargo) e Lourdinha Pereira. No início da 

década de 1950, foi cantar na Rádio Excelsior no trio Itapoã, formado por ela (Norma 

Avian), Stela Camargo (irmã de Hebe Camargo) e Helena Andrade (prima de Hebe 

Camargo). O trio que cantava boleros e músicas brasileiras foi batizado de Itapoã por 

Dorival Caymmi (1914 – 2008). Mais tarde saiu do trio para seguir carreira solo e foi 

cantar na Rádio Nacional de São Paulo. Depois foi contratada pela Rádio Record onde 

ganhou um programa próprio. Norma Avian também cantou na TV Record. Em 1956, 
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a cantora ganhou o troféu Roquette-Pinto como cantora revelação. Em 1958, ela 

ganhou o prêmio Tupiniquim de melhor cantora internacional pela TV Tupi. 

Stela Camargo (1924 – 2013), irmã de Hebe Camargo, foi cantora em diversas 

rádios da capital paulista. Stela participou de muitos grupos, dentre eles o quarteto 

Dó-Ré-Mi-Fá, composto por Hebe Camargo, Stela e as primas Helena e Maria 

Andrade34. Depois, Maria deixou o grupo, que, então, virou o trio chamado As três 

Américas. Helena também se casou, e o trio tornou-se um duo das irmãs, que viraram 

Rosalinda (Hebe) e Florisbela (Stela), uma dupla sertaneja que se apresentava no 

programa Arraial da curva torta, da Rádio Difusora. Stela ainda participou de outros 

dois trios: As três meninas, formado por Stela, Norma Avian e Lourdinha Pereira35, e 

o trio Itapoã, formado por Stela, Norma Avian e por sua prima Helena Andrade. Este 

último trio atuava na Rádio Excelsior.  

Neusa Maria (Vasiliki Purchio) (1928 – 2011): de família de imigrantes italianos 

como muitos paulistas da época, Neuza começou a cantar aos 12 anos de idade para 

amigos e familiares. Iniciou sua carreira de cantora de rádio em programas de 

calouros. Em 1942, ficou em primeiro lugar em um programa da Rádio Record. Depois, 

cantou na Rádio Cruzeiro do Sul e também na Rádio Tupi de São Paulo. Em 1943, 

recebeu o título de Estrela do ano de São Paulo. Em 1956, recebeu o troféu Disco de 

ouro. Cantora de samba e bolero, por ter voz suave ficou conhecida como a Voz 

doçura do Brasil. Ela também se destacou fazendo jingles, recebendo o apelido de 

Rainha do jingle. (AGUIAR, 2007). 

Sônia Carvalho (1914 – 1988) iniciou sua carreira de cantora imitando Carmen 

Miranda. Aos 15 anos, acompanhada da irmã, foi trabalhar na Rádio Educadora 

Paulista, cantando sambas. “Ela possuía um repertório que incluía músicas de Sinval 

Silva e Assis Valente” (TESSER, 2009, p. 73). Em 1936, Sônia foi contratada pela 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro e participou da cerimonia de inauguração da 

emissora. Em 1937, ela casou-se e, em 1938, encerrou sua curta carreira para 

dedicar-se à família. 

                                                 
34 Com relação às cantoras e irmãs Helena e Maria Andrade, primas de Hebe e Stela Camargo, não 
foram encontradas maiores informações além das que já citamos neste capítulo. Helena Andrade fez 
parte do trio Itapoã. Juntamente com sua prima Stela Camargo e Norma Avian, Maria Andrade fez parte 
do quarteto Dó-Ré-Mi-Fá, composto pelas irmãs Hebe e Stela Camargo e por sua irmã Helena Andrade. 
35 Não foram encontrados muitos dados de Lourdinha Pereira que integrou o grupo Itapoã com Norma 
Avian e Stela Camargo, apenas que iniciou sua carreira cantando na Rádio Tupi de São Paulo. 
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Wilma Bentivegna (1929 – 2015) foi, além de cantora, radioatriz, atriz e 

locutora de rádio. Sua carreira teve início em 1938, no programa radiofônico Clube do 

Papai Noel, na Rádio Difusora Paulista. Depois atuou como radioatriz no radioteatro 

da Rádio Tupi, sob o comando de Otávio Gabus Mendes e também na Difusora, sob 

o comando de Oduvaldo Viana. Como tinha uma voz de menina, fez muitos papéis 

infantis. Em 1955, ela foi contratada pela Rádio Nacional de São Paulo. Wilma cantou 

na inauguração da TV Tupi e, a partir daí, se revezava entre o rádio e a televisão. 

Apesar de atriz e locutora, fez grande sucesso como cantora, mas o destaque vai para 

a música Hino ao amor, versão brasileira da canção francesa Hynme, interpretada por 

Edith Piaf (1915 – 1963).  

Marlene (1922 – RJ 2014), cujo nome verdadeiro era Victória Bonaiutti de 

Martino, veio de uma família de imigrantes italianos e tinha dons artísticos desde nova. 

A jovem iniciou sua carreira artística no programa Hora do estudante da Rádio 

Bandeirantes. Começou na emissora como locutora, mas logo se tornou cantora de 

rádio. Posteriormente, Marlene foi trabalhar na Rádio Tupi de São Paulo, contratada 

pelo diretor artístico Armando Bertoni, que lhe perguntou: “Menina, o que você sabe 

fazer?” “Sei cantar”, respondeu cheia de si. Foi o suficiente para Marlene fazer o teste 

e ganhar o contrato (AGUIAR, 2010, p. 121). Como sua mãe não apoiava sua carreira 

de cantora, Marlene decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro. A principio, foi trabalhar 

na Rádio Mayrink Veiga. Em 1948, foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro. No ano seguinte, ela foi eleita, com 529.928 votos, a Rainha do Rádio 

Brasileiro, reinando por dois anos consecutivos, ao ser eleita novamente em 1951 

(TAVARES, 1999, p. 124). 

Mary Gonçalves (1927) cantou na Rádio Tupi de São Paulo, na Rádio Cultura 

e na Cruzeiro do Sul antes de ir para o Rio de Janeiro e virar atriz de cinema. Em 1952, 

como cantora, foi eleita a Rainha do Rádio Brasileiro. “Com sua irradiante beleza e 

simpatia, coroou-se com 744.826 votos sufrágios, reinando entre 1952/1953” 

(TAVARES, 1999, p. 125). Em meados da década de 1950, Mary Gonçalves retorna 

a São Paulo para trabalhar na Rádio Nacional e na TV Paulista. Nos anos 1960, a 

cantora e atriz encerrou sua carreira artística e foi viver fora do Brasil. 

Outra cantora portuguesa que iniciou sua carreira no rádio paulistano foi 

Arminda Falcão (1900 – 1974). A cantora, que veio para o Brasil aos 6 anos de idade, 

começou sua carreira artística cantando de forma amadora em emissoras da capital 

paulista no início dos anos 1930. Em 1934, foi contratada para cantar no programa 
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Horas portuguesas da Rádio Educadora Paulista. Ela cantou em outras emissoras 

além da Educadora, incluindo a Rádio Record e a Tupi, onde trabalhou até 1957 

(MATARAZZO, 2012, p. 1). A Revista do Rádio (ano II, nº13 de março de 1949, p. 40) 

dizia: “Arminda Falcão, cantora de melodias portuguesas da rádio Tupi. É uma das 

belas vozes do “broadcasting” paulista”. 

Cinderela – Luzia Trevizan (1934) iniciou sua carreira como cantora, aos 14 

anos, em um programa de calouros na Rádio Clube de Ribeirão Preto. Em 1951, 

mudou-se para a capital paulista e foi trabalhar na Rádio Tupi no trio de cantoras 

formado por ela (Cinderela), Lurdinha Pereira e Laurinha Ribeiro. Em 1952 ela atuou 

na Rádio Cultura. No final de 1952, a cantora assinou contrato com a Rádio 

Bandeirantes, onde tinha um programa próprio a Bonequinha loira do samba. Em 1956, 

ela assinou contrato com a Rádio e TV Record para trabalhar nos programas Alegria 

dos bairros e Aceita um cafezinho? A cantora recebeu cinco troféus Melhores da 

Semana dos Diários Associados. Além do rádio e da televisão, Cinderela também 

atuou no cinema. 

Salomé Parísio (1921 – 2013) ambicionava ser cantora profissional. Então, em 

1939, ela se inscreveu no programa de calouros Valores desconhecidos da Rádio 

Clube de Pernambuco. O programa tinha por objetivo descobrir novos talentos. Ela 

interpretou a valsa Minha adoração, do compositor, também pernambucano, Nelson 

Ferreira (1902 – 1976). O próprio Nelson a acompanhou no piano e a plateia aplaudiu 

muito a apresentação. “Instantaneamente o telefone da emissora tocou, era Oscar 

Moreira Pinto – o diretor geral da estação e grande nome do Rádio nordestino – 

mandou que contratassem a caloura” (MATARAZZO; NUNES; SIQUEIRA, 2012, p. 

27). Assim, a jovem cantora assinou contrato com a emissora. Salomé Parísio 

destacou-se e foi convidada para apresentar-se na capital baiana, Salvador. Depois 

vivia no eixo Rio de Janeiro–São Paulo. Em 1948, cantou pela primeira vez para o 

público paulista, nos microfones da Rádio Cultura. Depois, ela cantou na Rádio 

Record. Ela também passou pelas rádios Tupi, Bandeirantes e Nacional de São Paulo. 

Salomé Parísio foi cantora, radioatriz e atriz. Ficou muito conhecida como vedete.  

Aida Salerno foi uma soprano lírica carioca que estreou sua carreira artística 

no rádio de São Paulo, em 1948, ao conquistar o primeiro lugar em um programa de 

calouros da Rádio São Paulo. Nascida no Rio de Janeiro, veio para a capital paulista 

e “continuou seus estudos no Conservatório Dramático e Musical” (CANTERO; 
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COMEGNO, 2013, p. 135). Além da Rádio São Paulo, ela também fez parte do cast 

da Rádio Bandeirantes.  Não foram encontrados mais dados sobre a cantora. 

Marion (1924 – 2009) foi uma cantora, radioatriz e compositora. Seu pai tocava 

violino no rádio, fato que a ajudou a iniciar no meio radiofônico ainda menina “no 

programa infantil de Sonia de Carvalho, na Educadora Paulista” (TESSER, 2009, p. 

74). Aos 11 anos ela cantou pela primeira vez em um auditório. Em 1938, se 

apresentava no programa Tia Chiquinha da Rádio Tupi de São Paulo, cantando 

músicas regionais. Marion cantou músicas de Carmen Miranda em diversos filmes do 

cinema. Em 1960, ela aposentou-se da carreira artística. 

Zilah Fonseca (1919 – 1992) iniciou sua carreira artística no teatro amador e 

seu primeiro contato com o rádio por meio do concurso Rainha do carnaval da Rádio 

Cosmos, em 1938. Venceu o concurso, e Ary Barroso a convidou para trabalhar no 

rádio, porém, ela só entrou definitivamente no meio radiofônico em 1940, na Rádio 

Difusora. Mais tarde foi convidada pelo maestro Souza Lima (1898 – 1982) para atuar 

na Rádio Tupi de São Paulo. Depois passou a se apresentar na Rádio Tupi do Rio de 

Janeiro antes de ir para a Rádio Mayrink Veiga (TESSER, 2009, p. 76-77). Não foram 

encontrados dados de como sua carreira se encerrou. 

Muitas outras cantoras se apresentaram nas emissoras de São Paulo entre os 

anos 1920–1950, no entanto, as expostas nesta tese são as que foram encontradas 

durante as pesquisas. Dentre as citadas, muitas delas se destacaram e ficaram 

famosas por todo o Brasil, especialmente por causa do rádio, que levou suas músicas 

para além das fronteiras da capital paulista.  

 As cantoras citadas nesta tese interpretavam música popular brasileira, samba, 

bolero, baião, sertanejo, marchinhas de carnaval. De acordo com Anaz (2014, p. 15), 

“assim como outras linguagens artísticas, a canção popular é um campo fértil para 

explorar as manifestações do imaginário”. Além do rádio, em si, despertar o imaginário, 

a música transmitida por meio dele também desperta a imaginação. As letras e 

melodias criam, entre criadores e ouvintes, atitudes imaginativas relacionadas, por 

exemplo, ao amor, ciúme, medo, solidão, dentre outros temas “que emergem do 

imaginário individual e coletivo” (ANAZ, 2014, p. 15), estabelecendo um processo de 

compartilhamento desses elementos simbólicos entre o artista e seu público.  

Muitas cantoras citadas nesta pesquisa iniciaram suas carreiras em programas 

de calouros. De um total de 31 cantoras citadas aqui, 9 iniciaram nesse tipo de 

programa, 4 em programas infantis, 2 por meio de testes, 2 por meio de concurso, 7 
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ingressaram em emissoras por outras formas de contratação e não foi possível 

identificar como 8 iniciaram no meio radiofônico, conforme gráfico demonstrativo: 

 

         Gráfico 2 – Como as cantoras encontradas nesta pesquisa iniciaram no rádio  
 

 
                    Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 
  
 Os programas de calouros, bem como os humorísticos, de variedades, dentre 

outros, faziam parte dos programas de auditórios das emissoras de rádio, muito 

comuns na “Era de Ouro” do rádio brasileiro. O radialista Celso Guimarães (1907 – 

1973) afirma que o primeiro programa de calouros “surgiu na Rádio Cruzeiro do Sul, 

em fins de 32, quando ao ler em revistas americanas o sucesso do gênero nos 

Estados Unidos, resolveu introduzi-lo no Brasil. Outro radialista, Ariovaldo Pires (1907 

– 1979), mais conhecido como Capitão Furtado, diz que o programa surgiu no início 

de 1933. Já Ari Barroso (1903 – 1964) declara-se o percursor do gênero, o que gera 

polêmica quanto ao surgimento desse tipo de programa no país. “Polêmicas à parte, 

o certo é que o gênero vai constituir-se, nos anos seguintes, na oportunidade de 

revelação de nomes famosos para a fase áurea do rádio” (ROCHA; VILA, 1993, p. 55). 

Muitos jovens artistas foram descobertos por meio desse tipo de programa. Não 

apenas cantores, mas também atores do meio radiofônico iam a esses programas 

com a esperança de serem contratados.  

 

Apesar de o rádio não ser um meio que se ganhava dinheiro, os artistas 
procuravam as emissoras para divulgar seus trabalhos. Dessa maneira se 
tornavam um pouco mais conhecidos e podiam conseguir outras 
oportunidades e, teatros e casas noturnas. (TESSER, 2009, p. 40). 
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 Os programas de calouros também despertavam a imaginação já que, neste 

caso, além de ouvir os ídolos, agora era possível vê-los cantando ou, no caso dos 

atores, interpretando personagens.   

 

3.3.2  As atrizes do rádio paulistano 

 

 No teatro, cinema ou na televisão, o ator capta mais de um sentido do 

espectador, que pode vê-lo e ouvi-lo. Seus movimentos e expressões são capazes de 

transmitir, de uma forma mais ampla e integral, sua representação. Já no rádio, é 

necessário que o ator seja capaz de, por meio da voz e dos efeitos sonoros presentes, 

fazer com que o ouvinte crie as cenas em seu imaginário. “A experiência radiofônica 

significa, para o ator, uma nova relação com seu corpo que se engaja, num outro nível, 

à tarefa de representação. E também, uma forma diferente de lidar com a palavra, 

com o silencio, com o tempo [...]” (SPRITZER, 2004, p. 1). Ao atuar para ser ouvido 

ao invés de visto, o ator de rádio tem como foco a sua voz e todas as possibilidades 

que convidam o ouvinte a mergulhar para dentro do seu próprio mundo imaginário.  

Diante do microfone, o radioator fala diretamente ao ouvinte. “Ele fala com cada 

uma das centenas de milhares isoladamente” (SCHEFFNER,1980, p. 121), fazendo 

com que o público encontre fantasia em seu próprio inconsciente, como sugere 

Bachelard (1994).  

A atuação feita pelo ator é a representação de personagens feita pelo corpo e 

imagem no espaço e no tempo. No caso do rádio, essa interpretação é recriada por 

meio da voz e de efeitos sonoros.  

 

Ainda que ausente no olhar do ouvinte, o corpo do radioator se presentifica 
na visão da imaginação desse ouvinte. A voz do ator, aquele que fala, enuncia 
um corpo. A imagem construída pelo ouvinte passa por este corpo. São 
imagens pessoais, não padronizadas, que refletem a forma como cada um, 
que ouve, as produz. (SPTITZER, 2004, p. 2). 
 
 

Por meio do radioteatro, das radionovelas e dos programas humorísticos, 

muitos artistas radiofônicos se destacaram e viraram astros e estrelas. Os radioatores, 

em geral, se tornavam ídolos dos fãs que “iam aos estúdios esperar os artistas na 

saída das gravações, escreviam cartas, ameaçavam suicidar-se, deixavam heranças 

e sonhavam, mais do que tudo, em casar-se com seus ídolos” (BORELLI; MIRA, 1996, 

p. 36), colocando-os em patamares de deuses. Nesse sentido, Morin (1980, p. 63) 
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afirma que “como em todos os tipos de culto o fiel gostaria que o seu deus o escutasse 

e lhe respondesse”.  Por isso, fã-clubes surgiam, e os fãs iam em busca de respostas 

de seus ídolos.  

Diante desse cenário, atores e atrizes se destacaram no meio radiofônico. 

Dentre as radioatrizes que fizeram sucesso no rádio paulistano está Arlete 

Montenegro (1938). A atriz participou, em meados da década de 1950, do concurso 

Em busca de uma estrela na Rádio São Paulo. Em entrevista ao jornalista e escritor 

Alfredo Sternheim (1942 – 2018), a atriz disse: “quase morri de alegria quando me vi 

em primeiro lugar. Não acreditava. Entrei na rádio para estrelar uma novela e com um 

contrato de um ano” (STERNHEIM, 2008, p. 39). A radionovela de que a atriz fez parte 

foi Silencio de Waldir de Oliveira. “Começou ali sua carreira. Fazia inúmeras novelas 

por dia. Ganhou o prêmio Tupiniquim como radioatriz [...]” (ALVES, 2008, p. 329). Na 

mesma emissora foi também atriz nas novelas O milagre da fé e De braços abertos, 

dentre outras que participou no rádio. Sua carreira de radioatriz também lhe rendeu o 

prêmio Roquette-Pinto de melhor atriz em 1959 e 1962 (STERNHEIM, 2008, p. 212). 

 

Quando a cidade de São Paulo festejava, em 1954, os seus 400 anos, essa 
garota de origem humilde e que, como muitas, sonhava em ser estrela de 
Hollywood, tornava-se de fato uma estrela e logo ganhou o título de Heroína 
do 4º Centenário. (STERNHEIM, 2008, p. 14). 

  
 

Figura 21 – Arlete Montenegro como radioatriz 
 

 
                                             Fonte: Sternheim, 2008, p. 41. 

 

Diante do sucesso que fez no meio radiofônico, a atriz continuou sua carreira 

na televisão. A principio fez rádio e TV simultaneamente e relatou à Alfredo Sternheim: 
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“tanto que, por minha causa, começaram a gravar as radionovelas. Até então, era ao 

vivo” (STERNHEIM, 2008, p. 48). Além do rádio e da televisão, a atriz fez diversos 

trabalhos no teatro e no cinema.  

Cacilda Lanuza (1930 – 2018) foi uma radialista e radioatriz. “Começou sua 

carreira em cinema, em 1952, fazendo O Canto do Mar, e em 1958 Chão Bruto” 

(ALVES, 2008, p. 335). No rádio, ela apresentou o programa A Hora do Lance na 

Rádio Nacional de São Paulo e foi atriz na radionovela O Passado Não Volta na 

mesma emissora, os dois em 1959. Conforme a figura 22, abaixo, Cacilda Lanuza 

participou do concurso de Rainha do Rádio em 1952, ficando em segundo lugar e se 

tornando a Princesa do Rádio, fato que “abriu-lhe as portas para atuar no eixo Rio-

São Paulo” (NUNES, 2018, p. 1). Cacilda atuou no teatro, cinema e na televisão. 

 

Figura 22 – Cacilda Lanusa e Mary Gonçalves, Princesa e Rainha do Rádio de 1952 
 

 
                                                   Fonte: Memórias Cinematográficas. 

 

Cacilda Lanuza foi uma princesa do concurso de “Rainha do Rádio” em 1952. 

Já a radioatriz Gessy Fonseca (1924 – 2018) foi uma das princesas do rádio no 

concurso da “Rainha do Rádio Paulista” em 1953. Sua carreira no rádio começou 

quando a atriz foi com seu pai e irmã assistir a um programa de auditório da Rádio 

Record comandado por Otávio Gabus Mendes (1906 – 1946), em que o apresentador 

precisava de duas vozes femininas para interpretar um texto e chamou as duas irmãs 

da plateia para ajudá-lo. Gabus Mendes, ao gostar da desenvoltura das moças, 

convidou-as para fazer teste na emissora. Assim foi o início da carreira de Gessy 

Fonseca, que passou por diversas emissoras paulistas, entre elas: “Record, Cosmos, 



 142 

Cruzeiro do Sul, Gazeta, Associadas, Excelsior e Piratininga” (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p. 99). Ela também trabalhou na Rádio Bandeirantes, conforme a 

Revista do Rádio (ano III, n. 64, p. 37, novembro de 1950, p. 37): 

 

No sem fio paulistano, ela atingiu o estrelato (alias merecidamente) e até hoje 
Gessi Fonseca vem mantendo um lugar bem alto entre os valores femininos 
do nosso rádio-teatro. Na Bandeirantes, onde se encontra há tempo, a jovem 
e inteligente rádio-atriz vive rodeada da simpatia dos seus colegas e 
prestigiada em toda a linha pela sua direção artística, que jamais pensou em 
prescindir da sua valiosa colaboração. 

 

A atriz normalmente interpretava papéis de, digamos, vilãs, pois “sua voz não 

se moldava a papéis de heroína. Ela gostava de interpretar papéis fortes como o da 

mulher que roubava o marido da outra, ou de uma pessoa encrenqueira” (CANTERO; 

COMEGNO, 2013, p. 99). Para Morin (1980), a vilã é um arquétipo bastante 

predominante e conhecido também como mulher fatal. Gessy Fonseca interpretou a 

famosa Dona Benta do programa Sítio do Picapau Amarelo na Rádio Record, de 1943 

a 1946. Ela recebeu diversos prêmios por seu excelente trabalho no rádio. Entre eles 

estão: Roquette-Pinto (1950); Tupiniquim (1955); Aplauso (1953); A Mais bela Voz 

(1953); Princesa do Rádio Paulista (1953). Além do rádio, ela trabalhou no cinema e 

na televisão. 

Maria Tereza (1936 – 1999) iniciou sua carreira como radioatriz e intérprete de 

programas humorísticos nos anos 1950 pela Rádio São Paulo. De acordo com um 

documento da Câmara Municipal de São Paulo de 199836, que traz dados sobre a 

atriz, ela interpretou 135 novelas e recebeu o troféu Roquette-Pinto como a melhor 

atriz do rádio de 1956. E também como melhor comediante nos anos de 1957, 1958, 

1959, 1960 e 1961. A atriz ainda recebeu o prêmio Roquette-Pinto de Ouro, em 1962. 

Em 1957, ela foi trabalhar na Rádio Record, onde foi interpretar a personagem 

Terezoca junto com Adoniran Barbosa no programa História das Malocas, de Oswaldo 

Moles. Na mesma emissora a atriz interpretou nos programas Dicionário da gíria; Vale 

quanto pesa; Dose das doze; Farmácia do Xandico e Quem tá nessa, além de 

Trupiquei na jaca; Aqui, Gerarda e Choá Pra dois.  Com seu grande sucesso no rádio, 

a atriz foi para a televisão, contratada em 1963 pela TV Excelsior com um programa 

exclusivo chamado Maria Tereza Um Show, atingindo 33% de audiência na época. A 

                                                 
36  CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. A Comediante Maria Tereza. Disponível em: 
http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/justificativa/JPDL0002-1998.pdf. Acesso em: 2 mar. 
2022. 
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atriz também trabalhou no programa A Praça da alegria, dentre outros programas 

humorísticos da TV brasileira. O documento da Câmara Municipal de São Paulo de 

1998 diz: 

 

A comediante Maria Tereza está intimamente ligada à cidade de São Paulo, 
que a viu nascer para a carreira artística e, através dela, entreter gerações. 
Enfrentando não só as dificuldades inerentes à profissão, teve ainda pela 
frente a ditadura militar. Contudo, seus personagens jamais deixaram de se 
caracterizar pelo bom humor e alegria que transmitiam. 

 

Alguns de seus personagens como Zé galinha, um menino engraxate e 

Terezoca do programa História das Malocas, foram censurados por alertar sobre 

problemas sociais.   

Lia Borges de Aguiar (1927 – 2000), mais conhecida como Lia de Aguiar, da 

mesma forma que outras estrelas do rádio paulista começou sua carreira artística 

cantando no programa Clube do Papai Noel da Rádio Difusora de São Paulo, mas 

logo depois já iniciou no radioteatro no programa Teatro de Brinquedo, direcionado 

para o público infantil, que contava histórias famosas como A Branca de Neve, em 

que Lia interpretou a madrasta da Branca de Neve. Mais tarde ela foi contratada pelas 

Emissoras Tupi-Difusora de São Paulo, onde interpretou diversos papéis em 

radionovelas como: Quo-Vadis; Tempestade D’alma, A Felicidade Bate a Sua Porta; 

Pelos Caminhos da Vida. A Revista do Rádio (ano II, n. 22, dezembro de 1949, p. 35) 

diz:  

 

Esta é Lia Borges de Aguiar, outra figura destacada no rádio-teatro das 
‘associadas’ paulistas e que em ‘São Judas Tadeu’ interpretou de maneira 
impecável o papel ‘Mariucha’, a menina do colégio interno. Aliás as 
interpretações de Lia são sempre marcantes.  

 

Em outra edição também da Revista do Rádio (ano III, n. 66, dezembro de 1950, 

p. 44), Lia continuou sendo enaltecida por seu excelente trabalho como radioatriz das 

Associadas: 

 

No cenário do rádio-teatro paulistano, Lia de Aguiar galgou merecidamente o 
mais alto posto do estrelato, mercê das suas excepcionais qualidades de 
intérprete de papéis dramáticos, sentimentais e brejeiros. Programa em que 
ela toma parte, é sempre um espetáculo de emoção e de beleza, a atenção 
até mesmo dos ouvintes pouco inclinados a ouvir novelas. Atuando há algum 
tempo na ‘Associadas’ paulista, Lia de Aguiar é uma das garantias do 
sucesso de Oduvaldo Viana que, conhecendo melhor do que ninguém a força 
do talento da jovem rádio-atriz, deu-lhe o principal papel feminino do filme 
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‘Quase no Céu’, já exibido em diversos cinemas do país. Ainda recentemente, 
Lia Aguiar recebeu o prêmio a que fez jus pelo seu excelente trabalho, sendo 
considerada pelo júri realizado pelos cronistas radiofônicos de São Paulo 
como ‘a melhor intérprete de novelas de 1950’.  

 

Os papéis dramáticos e sentimentais interpretados pela atriz fizeram com que 

a ela se aproximasse do seu público ao estabelecer uma ligação entre seu 

personagem e o ouvinte, que muitas vezes passou, na sua vida real, pelas mesmas 

experiências amorosas da personagem (MORIN, 1980). 

Em 1952, Lia recebeu o troféu Roquette-Pinto de melhor atriz. Com seu 

sucesso no rádio, as portas se abriram para que ela brilhasse depois na televisão, 

onde também interpretou diversos papéis importantes. Ela também atuou no teatro e 

no cinema.  

Edith de Moraes (1914 – SP 1982) é um daqueles exemplos de cariocas que 

vieram fazer sucesso no rádio de São Paulo. vinda de uma família de atores, Edith 

seguiu a mesma carreira, tornando-se uma radioatriz na capital paulista. A coluna 

Rádio de São Paulo, da Revista do Rádio (ano II, n. 15, maio de 1949, p. 41), dizia: 

“Edith Moraes, rádio-atriz de alto quilate, na Record, esposa de Manoel Durães”. Seu 

marido, Manoel Durães, também era radioator e locutor. Outra edição da mesma 

Revista (ano II, n. 17, julho de 1949, p. 39) mencionava que o casal se completava 

“no arranjo do ‘script’, no ensaio cuidadoso, no estudo detalhado dos tipos 

apresentados, na meticulosidade das sincronizações e efeitos de estúdio”. Edith foi 

considerada pela Revista do Rádio uma Estrela Máxima: 
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Figura 23 – Edith de Moraes: estrela máxima37 
 

 
                                                         Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira. 

 

Edith atuou no teatro e no rádio. Depois afastou-se da mídia e, a partir daí, não 

houve mais registros sobre a atriz. 

Carmen Silva (1916 – 2008) é outro exemplo de pessoas de outros estados 

que vieram tentar a vida em São Paulo. No entanto, sua carreira artística começou 

ainda em seu estado natal, o Rio Grande do Sul. Em 1939, Carmen Silva se tornou 

atriz da Rádio Cultura de Pelotas. Mais tarde, decidiu buscar novas oportunidades e 

foi para a capital paulista trabalhar como radioatriz na Rádio Tupi, na Rádio América 

e por fim na Rádio Record. Além de atriz, ela também escrevia programas radiofônicos 

para o público feminino e infantil, como As mulheres, estrelado por Nair Belo. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
37 Revista do Rádio ano III, n. 39, junho de 1950, p. 2.  Disponível em: 

http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00039.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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Figura 24 – Carmen Silva: estrela sob medida38  
 

 
     Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira. 

 

 

 Com a imagem acima, há um texto referindo-se ao sucesso da estrela:  

 

Carmen Silva, uma das mais completas estrelas de rádio-teatro, atualmente 
fazendo parte do elenco da Rádio Record, muito tem se distinguido nas 
múltiplas apresentações da programação B-9, interpretando os tipos mais 
diversos, os gêneros mais diferentes. É uma rádio-atriz completa, cuja 
personalidade muito condiz com o rádio moderno dos nossos dias.  

 

 Sua excelente carreira no rádio a levou para a televisão, onde interpretou 

diversos papéis em novelas televisivas, além de atuar no teatro e cinema. 

 Outra gaúcha que fez sucesso nas emissoras paulistas foi Norah Fontes (1910 

– 1996). Ela trabalhou em emissoras de Porto Alegre, mas após o falecimento de seu 

marido, o ator Dario Cardoso, ela se mudou para São Paulo e foi trabalhar nas 

Emissoras Associadas, onde fez bastante sucesso, conforme matéria da Revista do 

Rádio (ano III, n. 41, junho de 1950, p. 28):  

 

Entre os nomes de primeira grandeza, figurantes do imenso ‘cast’ rádio-
teatral das emissoras Associadas, Norah Fontes destaca-se como uma 
estrela de apreciáveis recursos artísticos. Tanto ao microfone da Tupi, como 
na Difusora, suas atuações merecem especial preferência do público amante 
de teatro pelo rádio. 

 

                                                 
38 Revista do Rádio, ano III, n. 40, junho de 1950. p. 29. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00040.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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 Além do trabalho no rádio, Norah também trabalhou no teatro, cinema e na 

televisão. 

Raquel Martins (1912 – 1974) foi uma radioatriz que ficou conhecida por 

interpretar papéis engraçados. Ela era uma comediante nata. Raquel iniciou sua 

carreira artística no circo e foi se especializando em fazer comédia ao perceber que 

tinha o poder de fazer o público dar risada. Morin (1980, p. 21) explica que o herói ou 

heroína também podem ser cômicos e que existem variados arquétipos para o herói, 

não apenas o forte e fatal, mas também o engraçado. “O trivial e o cômico são 

doravante compatíveis com a estrela” (MORIN, 1980, p. 25). A Revista do Rádio (ano 

III, n. 53, setembro de 1950, p. 37) descreveu sobre Raquel Martins: “elemento de 

valor do rádio-teatro da Bandeirantes, aparece ainda em outros programas onde são 

aproveitadas as suas magnificas qualidades caricatas”. Além de trabalhar na Rádio 

Bandeirantes, a atriz atuou na Rádio Cultura de São Paulo nos programas Palácio do 

Rádio, Humor & Ironia e Aventuras de Pimpolho. Do rádio foi para a televisão, onde 

trabalhou na Excelsior, Tupi e Paulista. A atriz também teve alguns papéis no teatro e 

cinema. 

Lucília Freire (1906 – 1996) foi uma locutora e radioatriz carioca que se 

transferiu para São Paulo e trabalhou no rádio da capital paulista fazendo sucesso, 

conforme mencionado Revista do Rádio (ano III, n. 60, outubro de 1950, p. 39):  

 

Rádio-atriz da Bandeirantes, onde se vem destacando no desempenho de 
papéis sentimentais e dramáticos, tendo, por isso mesmo, granjeado a 
admiração do público e da crítica que não poupam aplausos às suas 
‘performances’ nas audições rádio teatrais da PRH – 9.  

 

 Sua carreira artística durou 15 anos, de 1940 até 1955, época considerada 

como a “Era de Ouro” do rádio brasileiro. Além do rádio, ela atuou no teatro. Mais 

tarde se afastou da mídia, e não foram encontrados mais registros sobre a atriz. 

Helenita Sanches (1928), como muitos paulistas, fazia parte de uma família 

de imigrantes espanhóis. Tentou a sorte no rádio e conseguiu o trabalho de radioatriz, 

onde se destacou com papéis de heroína, conforme matéria39 abaixo: 

 

Inteligente e bonita de fazer gosto, Helenita Sanches vem fazendo 
promissora carreira no radioteatro da Difusora, onde comparece sempre com 
esplendidas interpretações. Temperamento emotivo e delicado, Helenita vai 
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muito bem nos papéis em que escrevem o caráter das heroínas com as tintas 
suaves do sentimentalismo que comove e enternece o coração das mulheres. 

 

 De acordo com Edgar Morin (1980, p. 20), o público almeja ser e se identifica 

com a heroína. No caso de Helenita Sanches, uma heroína, digamos, mais doce, o 

autor diz que é importante que o personagem se diversifique e tenha outras 

características, não apenas aquela estereotipada da heroína fatal, forte e bruta, mas 

também podendo ser mais amorosa e pura. “Entre a virgem e a mulher fatal, ergue-

se a divina, tão misteriosa e soberana como a mulher fatal, tão profundamente pura e 

destinada ao sofrimento como a jovem virgem” (MORIN, 1980, p. 21). Nas Emissoras 

Associadas, Helenita Sanches conheceu o diretor artístico Cassiano Gabus Mendes 

(1929 – 1993), com quem se casou e teve dois filhos que também se tornaram atores: 

Tato (1960) e Cássio (1961) Gabus Mendes. Helenita atuou, além do rádio, no teatro, 

cinema e na televisão. Com o nascimento dos filhos, ela abandonou a carreira artística 

para se dedicar ao lar e a família.  

 Isaura Marques (1923 – 2013) começou sua carreira artística como radioatriz 

ainda menina em uma rádio do interior paulista. Começou a se destacar e decidiu 

transferir-se para a capital paulista para trabalhar em emissoras de São Paulo, onde 

atuou em diversas emissoras, como na Radio são Paulo, Excelsior, Piratininga, 

Cruzeiro do Sul e na Nacional de São Paulo. Sua carreira durou 40 anos entre rádio 

e televisão. Em 1979, participou da radionovela Quem é você e, em 1985, fez parte 

de um programa na Rádio USP. Atuou também na televisão e, aos 62 anos, se 

aposentou. Em uma matéria, a Revista do Rádio (ano III, n. 61, novembro de 1950, p. 

39) a descreveu:  

 
Esta moça simpática que hoje pertence a equipe de intérpretes do rádio-
teatro da Excelsior, já atuou em várias outras emissoras e sempre a inteiro 
contento dos ouvintes, uma vez que Isaura Marques tem por hábito vestir 
personagens com sensibilidade, inteligência e correção. 

 

 Tais personagens citados na Revista do Rádio, que foram interpretados por 

Isaura Marques, foram,de acordo com Morin (1980), aqueles que se assemelhavam 

mais ao público, criando uma conexão entre o espectador e a estrela. 

Tilde Serato (1909 – 1980) atriz que atuou no rádio de São Paulo, no teatro, 
cinema e na televisão. Conforme a Revista do Rádio (ano III, n. 63, novembro de 1950, 

p. 37)40: 

                                                 
40 Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00063.pdf. Acesso em: 3 jun. 
2022. 
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Figura 25 – Tilde Serato  

 

 
        Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira. 

 

De Tilde Serato não há quase necessidade de se espichar na redação da 
legenda da sua fotografia, pois de há muito que ela se tornou uma figura 
conhecidíssima no ambiente radiofônico de São Paulo, onde tem brilhado 
com suas interpretações em programas de rádio-teatro. É exclusiva da 
Bandeirantes. 

 

 Não foram encontrados mais dados sobre a atriz. 

 Lolita Rodrigues (1929) foi uma menina prodígio, que iniciou cantando em 

programas infantis na Rádio Atlântica de Santos (SP) aos 10 anos de idade. O 

primeiro programa foi Teatrinho de Brinquedo. Pouco depois, mudou-se com a família 

para São Paulo e logo começou a participar de programas de calouros nas emissoras 

da capital paulista. Seu primeiro prêmio como caloura foi no programa Hora da 

Peneira, em que ela participou diversas vezes até ser contratada pela Rádio Record, 

em 1944. Foi seu primeiro contrato de verdade. Além de cantora, ela também foi uma 

radioatriz. Como cantora foi vencedora de dois troféus Roquette-Pinto de melhor 

cantora de música internacional, já que, por ser descendente de espanhóis, 

costumava interpretar músicas espanholas. Em 1950, Lolita Rodrigues cantou o Hino 

da televisão na inauguração da TV Tupi. Lolita Rodrigues foi cantora, radioatriz e atriz 

de teatro, cinema e televisão. A atriz encerrou sua carreira em 2015 (CASTRO, 2008).  

 Nair Bello (1931 – 2007) iniciou sua carreira quando fez um teste na Rádio 

Excelsior, no final da década de 1940. Foi contratada e começou como garota 
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propaganda, mas logo passou a atuar como radioatriz. Sua carreira na “Excelsior foi 

curta, mas auspiciosa” (FRANCISCO, 2018, p. 36).  Em 1949, foi trabalhar na Rádio 

Record, onde começou como locutora, mas ao demonstrar seu dom para comédia, 

logo virou uma comediante. Seu modo de ser e de atuar marcaram sua carreira, 

conforme relata sua filha, Maria Francisco, na biografia que escreveu de sua mãe no 

livro Mamma Mia! (2018): 

 

Sendo descendente de italianos e convivendo com a família no bairro do 
Ipiranga desde os 14 anos, Nair Bello falava com sotaque bem carregado, 
‘italianado’, com muitos desvios da norma padrão do português. Seu amigo 
Blota Junior, inclusive, a corrigia sempre. Ela usava muito as mãos para se 
expressar. Essas características, esse jeito de ser e de se comportar, 
marcaram para sempre a trajetória artística dela. (FRANCISCO, 2018, p. 59). 

 

Além do rádio, ela atuou no cinema e dividia seu tempo entre os dois trabalhos.  

Depois, foi para a televisão, onde atuou em diversas telenovelas. Além do rádio, 

cinema e televisão, ela também se apresentou no teatro.  

Aída Mar (1907 – 1975) atriz e comediante, iniciou sua carreira nas Emissoras 

Associadas. Na Rádio Difusora, atuou na radionovela Uma Vida Roubada (1951). Na 

Rádio Tupi, atuou nas radionovelas: O Muarrueiro (1953) e A Cruz do Rosário (1956). 

Além do rádio, ela trabalhou no cinema e na televisão, sempre representando papéis 

tidos como populares (mãe, tia, avó). Foi considerada uma pioneira na TV Tupi. 

 Guiomar Gonçalves (1923 – 1990) iniciou sua carreira no rádio aos 20 anos 

de idade como radioatriz na Rádio São Paulo. Ela trabalhou na Rádio Cruzeiro do Sul, 

Rádio Record e Rádio Bandeirantes. Depois foi para as Emissoras Associadas, onde 

atuou nas seguintes radionovelas: Os quatro filhos (1952); Destino (1953); Entre dois 

amores (1953); O Marrueiro (1953); Orgulho (1955); Um romance de arena (1956); A 

moça do sobrado grande (1959). Nos anos 1950, a atriz se dividia entre rádio e 

televisão. Em 1975, mudou-se para os Estados Unidos e encerrou sua carreira. 

Márcia Real (1931 – 2019) iniciou no meio radiofônico na Rádio Tupi de São 

Paulo, contratada por Otávio Gabus Mendes. Mais tarde conheceu a atriz Bibi Ferreira 

(RJ 1922 – 2019) e foi para o teatro. Depois, foi para a televisão e nunca mais 

trabalhou no rádio. Além do rádio e da televisão, Márcia atuou no teatro e no cinema. 

Apesar de ser uma atriz de destaque no rádio e na televisão, não foram encontrados 

muitos registros sobre sua carreira. 
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Maria Aparecida Alves (1932 – 1998) iniciou sua carreira no radioteatro da 

Rádio São Paulo, em 1950. Nessa emissora, atuou em Amor, a quanto obrigas (1950) 

e em Ilusão de amor (1950). Na Rádio Piratininga de São Paulo, ela se apresentou na 

peça de radioteatro Eugênia Câmara, O maior amor de Castro Alves (1958). Além do 

rádio, trabalhou no teatro, cinema e televisão. 

Outras atrizes atuaram nas emissoras da cidade de São Paulo, porém, as 

citadas nesta tese são as que foram encontradas durante as pesquisas. 

Foi possível observar, nesta parte do trabalho, que a maioria das radioatrizes 

que trabalharam em emissoras paulistanas, citadas nesta pesquisa, também atuaram 

no teatro, no cinema e na televisão, além do rádio. Foram citadas 19 radioatrizes, 

dentre elas: 15 atuaram no teatro, 14 no cinema e 16 na televisão. Números bastante 

expressivos, conforme exposto no gráfico 3 abaixo: 

 
Gráfico 3 – Radioatrizes encontradas nesta pesquisa que atuaram em outras mídias  

 

 
                         Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 
  
Isso se deu, pois sendo o rádio um novo meio no início do século XX, precisava 

de profissionais, que a principio vinham de outras áreas. Com a inserção dos anúncios 

de propaganda e o rádio mais direcionado ao entretenimento, no final dos anos 1930, 

adentrando nos anos 1940 e 1950, os programas humorísticos, o radioteatro e as 

radionovelas fizeram com que o meio necessitasse de atores e atrizes que, 

normalmente, vinham do teatro ou do cinema. Porém, muitos atores e atrizes também 

fizeram o caminho contrário, iniciaram no rádio e depois foram atuar no teatro e no 

cinema, muitas vezes simultaneamente ao trabalho no rádio. Com relação à televisão, 
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como foi um meio que surgiu depois do teatro, do cinema e do rádio, muitos atores e 

atrizes que se destacaram nestes meios foram convidados para trabalhar na televisão. 

Visto que muitas emissoras de televisão surgiram de emissoras de rádio, como é o 

caso da Rádio Record que lançou a TV Record, a Rádio Tupi dando origem a TV Tupi, 

Rádio Excelsior criando a TV Excelsior, a Rádio Bandeirantes dando início a TV 

Bandeirantes, dentre outras, muitos profissionais das emissoras de rádio foram 

posteriormente convidados a trabalhar nas emissoras de televisão do mesmo grupo 

ou de um grupo concorrente. 

Muitas outras estrelas fizeram parte do cast das emissoras de São Paulo, mas 

pela dificuldade em levantar dados documentais e bibliográficos a respeito da mulher 

no rádio, no recorte proposto nesta pesquisa (1920–1950), foram citadas, neste 

capítulo, apenas as que foram encontradas ao longo da pesquisa.  

Além das cantoras e radioatrizes, outras mulheres se destacaram no meio 

radiofônico. Tais profissionais foram divididas em: locutoras, dramaturgas, musicistas 

e produtoras, como será visto no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – AS PROFISSIONAIS DO RÁDIO PAULISTANO 

 

 Conforme mencionado no capítulo anterior, este capítulo tratará das categorias: 

locutoras, dramaturgas, musicistas e produtoras, que englobam o segmento 

profissionais do rádio paulistano. 

Diferentemente das estralas do rádio dos anos 1920–1950, outras profissionais 

deste meio de comunicação nem sempre ficaram tão famosas ou tinham suas vidas 

exibidas nas revistas especializadas. No entanto, elas não foram menos importantes 

para o sucesso e desenvolvimento do meio.  

Igualmente ao caso das cantoras e radioatrizes, as outras profissionais do rádio 

não foram dispostas nesta tese em uma ordem cronológica ou lógica. À medida que 

elas foram surgindo durante as pesquisas, foram sendo incorporadas ao trabalho, 

dentro de suas categorias. 

Para que fosse possível verificar quem eram as profissionais do meio 

radiofônico, no recorte de tempo proposto nesta tese (1920–1950), fez-se necessário 

um levantamento das emissoras que existiam em São Paulo no período e de suas 

programações. As rádios que foram fundadas na cidade de São Paulo entre os anos 

1920 e 1950, de acordo com o livro O rádio com sotaque paulista (ADAMI, 2014), são 

as seguintes: 

 

PRA – 6 Sociedade Rádio Educadora Paulista (1923) 

PRF – 3 Rádio Club de São Paulo (1923) Rádio São Paulo (1934) 

PRB – 6 Sociedade Rádio Cruzeiro do Sul (1927) mais tarde PRH – 3 

Piratininga (1940) 

PRB – 9 Rádio Sociedade Record (1929) 

PRE – 4 Rádio DKI (A Voz do Juqueri) (1933) mais tarde Rádio Cultura 

PRE – 7 Rádio Kosmos (1934) mais tarde Rádio América (1945) 

PRF – 3 Rádio Difusora de São Paulo (1934) 

PRG – 9 Rádio Excelsior (1936) 

PRH – 9 Rádio Sociedade Bandeirante de Radiodifusão (1937) 

PRG -2 Rádio Tupi Sociedade Anônima (1937)  

PRA – 6 Rádio Gazeta (1943) 

PRH – 7 Rádio Panamericana (1944) 

PRG – 9 Rádio Nacional de São Paulo (1952) 
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ZYK – 779 Rádio Nove de Julho (1953) 

ZYK – 686 Rádio Eldorado (1958) 

 

Em 1923, surgiu a PRA – 6 Sociedade Rádio Educadora Paulista. No início a 

programação da Educadora era escassa, mas “em 1925 as transmissões passam a 

ser contínuas e a emissora adquire um caráter mais profissional. Ali nascem grandes 

artistas, técnicos e demais profissionais que entrariam para a história do rádio paulista” 

(ADAMI. 2014, p. 46-47).  Em 1926, com a instalação de um transmissora mais 

potente, a “Rádio Educadora amplia o horário de suas transmissões [...] e passa a 

contar com uma comissão de ‘broadcasting’ para organizar a estrutura dos programas” 

(ROCHA; VILA, 1993, p. 16). Essa evolução técnica contribuiu para que a emissora 

contratasse mais profissionais. 

No mesmo ano, 1923, foi fundada a PRF – 3 Rádio Club de São Paulo, “em 

condição semelhante a da Rádio Educadora. Ou seja, formada por um grupo de 

amadores” (ROCHA; VILA, 1993, p. 13), como ocorria nas rádios da época.  Com o 

passar do tempo, a emissora foi ficando mais comercial e passou a ter “em seu elenco 

um grandioso e riquíssimo casting, e produz a primeira radionovela de autor nacional 

‘Fatalidade’, escrita por Oduvaldo Viana” (ADAMI, 2014, p. 52). Além de programas 

de entretenimento, a Rádio Club também inovou no radiojornalismo com a 

reportagem-volante (ADAMI, 2014, p. 52), abrindo espaço para que novos 

profissionais fossem contratados. 

Em 1927, surgiu a PRB – 6 Sociedade Rádio Cruzeiro do Sul, “a principio, uma 

trajetória marcada por inúmeros problemas técnicos” (ROCHA; VILA, 1993, p. 18). A 

emissora se destacou por ser a única a ter patrocínio na fase experimental e foi:  

 

A primeira emissora do Brasil a segmentar realmente sua programação, com 
infantil, fãs de cinema, bairros da cidade, educação, programas de calouros 
etc. [...] Além de lançar grandes nomes que ficam na história das 
comunicações, da canção popular, da locução, da radionovela. (ADAMI, 2014, 
p. 62-63). 

 

Os programas de humor também foram destaque na emissora, abrindo espaço 

para novos profissionais. Em 1932, foi ao ar o primeiro programa deste gênero 

chamado Minuto do bom humor. Em 1933, o Clube dos malucos e a Festa dos três 

reis e “causam furor na cidade, com repercussão até no Rio de Janeiro” (ROCHA; 

VILA, 1993, p. 53). A Cruzeiro do Sul tentou “monopolizar a radiodifusão da cidade, 
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oferecendo salários altíssimos aos radialistas concorrentes” (PRADO, 2012, p. 70), 

atraindo, assim, muitos profissionais. 

A PRB – 9 Rádio Sociedade Record, fundada em 1929, realmente foi um marco 

na radiodifusão paulistana por estar presente em diversos acontecimentos da cidade 

e também por seu rico elenco. “A Rádio Record, a quarta emissora a surgir na 

Pauliceia, merece destaque: os locutores e produtores” se sobressaíram em relação 

aos de outras emissoras (CANTERO, 2013, p. 16). A Record instituiu um novo tipo de 

programação chamada de “quarto de hora”. “Consistia em, a cada 15 minutos, mudar 

de gênero, entremeando música clássica, regional, informações e humor” (TESSER, 

2009, p. 42-43). Esse tipo de programação dava oportunidade para que mais 

profissionais participassem dos programas.  

A partir de 1930, com a regulamentação dos anúncios de publicidade, surgiram 

diversas emissoras na capital paulista. Entre elas, em 1933, é inaugurada a PRE – 4 

Rádio DKI, a primeira emissora a atuar de forma “pirata”, isto é, sem estar legalizada. 

Em 1934, “a divertida estação clandestina DKI – Voz de Juqueri torna-se a sensata e 

imponente PRE – 4 Rádio Cultura, ‘a voz do espaço’” (ROCHA; VILA, 1993, p. 51). A 

Cultura tinha uma programação bem eclética, com programas para todas as faixas 

etárias e gêneros variados. Exemplos disso são: Escolinha da dona olinda (infantil); 

vila da arrelia (adulto); Peneira Rhodine (calouros) (PRADO, 2012, p. 207). 

Em 1934, nasceu a PRE – 7 Rádio Kosmos, que depois passou a chamar-se 

Rádio América (ADAMI, 2014, p. 89). A Rádio Kosmos ficou conhecida como “a 

estação das grandes iniciativas” (ROCHA; VILA, 1993, p. 51). Isso se deu por estar 

envolvida em diversos acontecimentos da cidade de São Paulo. No mesmo ano, foi 

criada a PRF – 3 Rádio Difusora de São Paulo, que, por seu avanço técnico, ficou 

conhecida como a “estação do som de cristal” (ADAMI, 2014, p. 91). A emissora “tinha 

uma programação mais doméstica, mais voltada para o público feminino e também 

ótima audiência” (PRADO, 2012, p. 201). Um programa de grande sucesso da 

Difusora foi o Clube do Papai Noel, onde crianças se apresentavam cantando. 

Conforme vimos no capítulo 3 desta tese, Hebe Camargo, Wilma Bentivegna e Lia de 

Aguiar iniciaram suas carreiras nesse programa. 

O ano de 1934 foi marcado pelo crescimento da radiodifusão paulista. “A rápida 

expansão, com o ‘boom’ de prefixos, termina por abrir um amplo mercado de trabalho” 

(ROCHA; VILA, 1993, p. 57), com a contratação de diversos profissionais para o meio. 
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Em 1936, nasce a PRG – 9 Rádio Excelsior, conhecida como “a voz querida da 

cidade” (ROCHA; VILA, 1993, p. 51). Fundada por Paulo Machado de Carvalho, a 

emissora é considerada a “irmã” da Rádio Record (ADAMI, 2014, p. 95). A Excelsior 

“passa a ser a face elitizada da Organização Record. Contrapondo-se à popular 

Record, a emissora apresenta uma programação basicamente musical, direcionada a 

uma faixa de público de gosto mais apurado” (ROCHA; VILA, 1993, p. 56).  

Em 1937, nasceram a PRH – 9 Rádio Sociedade Bandeirante de Radiodifusão 

e a PRG – 2 Rádio Tupi Sociedade Anônima. A Bandeirante, a princípio, transmitia 

músicas clássicas, mas depois passou a tocar músicas mais populares e “adere aos 

calouros, com o Clube dos Neófitos” (ROCHA; VILA, 1993, p. 64), abrindo as portas 

para novos profissionais em seu cast. A emissora contratou Otávio Gabus Mendes e 

lhe deu permissão para contratar os profissionais que achasse conveniente, 

colocando, assim, “a emissora entre as primeiras” (ADAMI, 2014, p. 104). Além disso, 

“a emissora foi a primeira a utilizar o modelo de participação de radiojornais na 

programação as 24 horas do dia” (PRADO, 2012, p. 83). Em 1940, a emissora dava 

destaque, também, à cobertura de esportes. “É importante ressaltar que, em 1958, a 

emissora foi a primeira a criar o conceito de rede com a Cadeia Verde-Amarela Norte-

Sul do Brasil para as transmissões da Copa do Mundo da Suécia” (PRADO, 2012, p. 

84). 

Em setembro de 1937, a “Rádio Tupi aparece para aumentar para dez o 

número de emissoras existentes na cidade” (ROCHA; VILA, 1993, p. 64). A emissora 

contava com “o maior e mais prestigioso elenco da época. [...] A Tupi dá grande ênfase 

ao humorismo e à música” (ADAMI, 2014, p. 107). Seu slogan era “A Mais Poderosa 

Emissora Paulista”, “devido ao seu poderoso transmissor” (PRADO, 2012, p. 201). A 

Tupi inovou com o programa Cinema em casa, “versões radiofônicas muito fiéis dos 

filmes que estavam em cartaz” (PRADO, 2012, p. 202). Essa iniciativa fez com que 

mais radioatores entrassem para o cast da rádio. 

Em 1938, apesar do maior foco do rádio ser o entretenimento, o rádio 

informativo nunca esteve ausente, e a programação jornalística começou a crescer. A 

Rádio Cultura começou a transmitir o programa A voz do espaço, um programa 

totalmente voltado ao jornalismo; as Rádios Cruzeiro do Sul e Kosmos iniciaram a 

radiofonização de noticiários de hora em hora; a Rádio Educadora lançou A hora 

jornalística; a Rádio Difusora, o Diário sonoro; a Rádio Cultura lançou A marcha do 

tempo, com notícias nacionais e internacionais; a Rádio Tupi, o Programa volante, 
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com informações sobre o trânsito; a Rádio Bandeirante deu início ao Bandeirante 

repórter e ao Jornal do domingo (ROCHA; VILA, 1993, p. 66). O lançamento desses 

programas jornalísticos fez com que as emissoras contratassem mais locutores e 

locutoras para suas transmissões. Vale ressaltear que, nessa época, os radialistas 

tinham que ler as notícias de jornais impressos, já que as emissoras ainda não tinham 

condições econômicas para ter um departamento jornalístico (ROCHA; VILA, 1993, p. 

66).  

Entrando nos anos 1940, foi inaugurada a PRA – 6 Rádio Gazeta, em 1943, a 

antiga Rádio Educadora que foi incorporada pela Gazeta, operação realizada pelo 

visionário Cásper Libero (1889 – 1943). A Gazeta veio com uma proposta mais cultural 

e elitizada, tanto que seu slogan era: “A Emissora de Elite”. Ela contemplava uma 

programação de música erudita. A rádio já começou sua história com grandes 

contratações (ADAMI, 2014, p. 119). A Gazeta tinha uma orquestra sinfônica com 

músicos e musicistas de alto gabarito. Além disso, a rádio “promovia um concurso de 

jovens pianistas” (PRADO, 2012, p. 204), em que muitos nomes foram revelados.  

No ano seguinte, 1944, nasceu a PRH – 7 Rádio Panamericana, emissora 

voltada para os esportes, que em 1945 passou a fazer parte das Emissoras Unidas. 

“No início inventaram um concurso para compor o cast da emissora, e isso é 

fundamental para que se revele grandes nomes” (ADAMI, 2014, p. 121-122). 

No início de 1950, mais precisamente em 1952, a PRG – 9 Rádio Nacional de 

São Paulo nasceu e “se firma como uma das maiores e mais poderosas emissoras do 

Brasil” (ADAMI, 2014, p. 143), dada a relevância de sua matriz a PRE – 8 Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro, que foi a primeira emissora a ter alcance em quase todo 

o território brasileiro. 

Em 1953, surgiu a ZYK – 779 Rádio Nove de Julho41, fundada pela Prefeitura 

de São Paulo, que depois passou a ser da Arquidiocese de São Paulo, em 1955.  

E, por fim, das rádios que surgiram no período aqui estudado (1920–1950), 

nasceu em 1958 a ZYK – 686 Rádio Eldorado, uma emissora que inovou ao ser a 

“pioneira com participação dos ouvintes informando emergências, no programa 

‘Ouvinte Repórter’, tudo em tempo real” (ADAMI, 2014, p. 149). A rádio tinha uma 

programação de músicas clássicas que privilegiava o radiojornalismo até o surgimento 

                                                 
41 Não foram encontrados muitos dados sobre essa emissora e seu cast. 
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da Rádio Estadão, em 4 de janeiro de 1958, quando passou a ser apenas musical. 

Tanto a Rádio Eldorado quanto a Rádio Estadão pertencem ao Grupo Estado. 

 As emissoras surgidas nas primeiras décadas da radiodifusão paulistana 

exerceram o papel de entreter e informar a população por meio dos programas 

jornalísticos, musicais, humorísticos, das radionovelas, dentre outros. Para tanto, 

profissionais foram ingressando no meio, que necessitava de novos talentos para que 

sua evolução e desenvolvimento fossem alcançados. Parte da força de trabalho das 

emissoras era formada por mulheres, que fizeram suas carreiras no rádio paulistano, 

conforme exposto a seguir. 

 

4.1  As locutoras do rádio paulistano 

 

Existe uma relação entre a locutora de rádio e a estrela radiofônica, pois uma 

profissional podia exercer diversos papéis dentro de uma emissora. Isto é, a locutora 

podia também ser cantora ou radioatriz.  Ter boa voz é essencial para o rádio e, assim 

sendo, as possuidoras dela poderiam atuar em diversos tipos de programas dentro 

das rádios. Nem todas as locutoras desempenhavam outros papéis, mas, muitas 

vezes, ficavam bastante conhecidas por seu carisma, simpatia ou por possuir uma voz 

sedutora. José Ramos Tinhorão afirma que: 

 

[...] dando personalidade a cantores e locutores ante um público anônimo, 
abria inesperada perspectiva de realização artística para um novo tipo de 
futuros profissionais: os possuidores de boa voz. E, assim, muitas dessas 
pessoas, com veleidades artísticas até então não aproveitadas, 
candidataram-se a falar no rádio porque – conforme logo se descobria – se 
falar ou cantar diante do microfone não dava dinheiro, envolvia a criação de 
um mito que lisonjeava a vaidade pessoal, pela conquista da popularidade. 
(TINHORÃO, 1981, p. 41). 

 

 Segundo o autor, tanto o cantor de rádio como o locutor poderiam ser estrelas 

ou astros radiofônicos. No entanto, foi decidido registrar as análises sobre as locutoras 

no segmento de outras profissionais do rádio paulistano em vez de estrelas, pois 

muitas estrelas nem sempre eram contratadas pelas emissoras. Já as locutoras, salvo 

exceções, eram funcionárias das rádios.   

 Mas o que é ser um locutor(a) de rádio? Com relação à parte mais técnica 

desse profissional, Luiz Artur Ferrareto (2001, p. 44) relata que a legislação define 

seis tipos de locutores de rádio, sendo eles: 
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 Anunciador para textos comerciais 

 Apresentador-animador, coordenando programas no ar e neles fazendo, inclusive, 

entrevistas 

 Comentarista esportivo, responsável pela análise de fatos e eventos do esporte 

 Esportivo, ou seja, o narrador que transmite uma competição 

 Noticiarista, que lê textos informativos 

 Entrevistador, o qual, como diz o nome, realiza entrevistas 

 

As definições acima são muito genéricas. O locutor(a) de rádio é muito mais do 

que um simples comunicador ou profissional ao microfone. Ele(a) é um(a) dos(as) 

mais importantes personagens do meio radiofônico.  

Desde a inauguração do meio, época em que tudo era novidade e o veículo 

ainda estava se estruturando, essas “figuras”, de dimensão simbólica próxima ao 

imaginário das estrelas, recebeu sua primeira designação, inicialmente chamada de 

speakers (orador, locutor, palestrante em inglês). Com a evolução do meio, as 

emissoras passaram a se preocupar com a formação de um time de profissionais, do 

chamado broadcasting. “A preocupação era formar um quadro profissional. [...] O 

primeiro grupo a se formar foi o dos speakers” (TOTA, 1990, p. 65). Para exercer esse 

papel, era necessário ter uma “leitura firme, clara e descontraída; vozes graves, 

aveludadas, inflexões cadenciadas e moduladas, num timbre macio e sensual... 

(TAVARES, 1999, p. 89), mas, acima de tudo:  

 

Ter criatividade para estabelecer estilos próprios de locução que o 
marcassem de alguma forma perante os ouvintes. Possuíam muito pouca 
liberdade de ação quanto à maneira pela qual abordavam ou divulgavam 
fatos. Eram marcadamente ‘profissionais da voz’ dos quais o meio procurava 
explorar o resultado estético que produziam com a sonoridade de suas vozes. 
(ESCH, 1997, p. 9). 

 

O locutor(a) é a alma do veículo. É ele quem dá vida aos programas 

radiofônicos desde sua inauguração. É ele que entra na casa, carro ou onde quer que 

você esteja, fazendo-se passar por alguém que está ali te acompanhando, que não te 

deixa sozinho em momentos de solidão, que está presente em sua vida.  

Com a evolução do meio, a atuação do speaker foi sendo aprimorada. A 

entrada maior dos anúncios, a partir da década de 1930, fez com que o meio se 

tornasse cada vez mais comercial, dando a esse “personagem” outras funções que 
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não apenas de transmitir mensagens, mas sim com o papel de animar e entreter os 

ouvintes.  

Essa profissão exige que haja um trabalho dentro e fora das emissoras, além 

de um envolvimento em diversos papéis, tais como apresentar programas variados, 

fazer anúncios, entrevistar pessoas e animar o auditório, no caso das emissoras que 

tinham seus próprios teatros. Então, “o locutor radialista é um profissional que 

apresenta grande versatilidade em suas atividades como comunicador, uma vez que 

atua nem mercado de trabalho amplo e variado” (BORREGO; OLIVEIRA, 2013, p. 2). 

Carlos Costa Esch (1997) diz que o locutor/apresentador é um intermediário 

entre os ouvintes e os astros e estrelas radiofônicos, ocupando uma posição 

secundária, pois a imprensa procurava construir imagens de ídolos para os cantores, 

cantoras, atores e atrizes, na fantasia e no imaginário dos ouvintes, deixando os 

locutores(as) em segundo plano. Por outro lado, o, Reynaldo C. Tavares (1999, p. 89), 

afirma que “o locutor de rádio era quase um deus...”. Para o autor, muitas vezes, os 

locutores se tornavam mais importantes, até mesmo, do que os programas que 

apresentavam.  

Apesar de o speaker não ter o mesmo valor simbólico de outros artistas, como 

cantores e atores, muitos apresentadores obtiveram fama e garantiram seu lugar no 

“Olimpo” no universo imaginário rádio.  Independentemente de uma opinião ou da 

outra, o que não resta dúvida é a relevância que o locutor tem nas emissoras, 

conforme a matéria A Missão do Locutor, na coluna Rádio de São Paulo, na Revista 

do Rádio: 

 

[...] A importância do papel desempenhado pelo locutor dentro de uma 
emissora, pois, cabendo-lhe a responsabilidade de ocupar o microfone mais 
tempo que outros, dele sempre se exigiu a reunião de qualidades capazes de 
garantir o êxito da referida missão. [...] O locutor não é simples ledor de textos 
comerciais, como muitos poderão supor, embora seja essa a rotina, por assim 
dizer, da sua tarefa. Entretanto, mesmo para se ler um anúncio, necessário 
se torna conhecer, em linhas gerais, as regras de pronuncia e outras 
particularidades de um idioma. [...] O locutor não está livre de ter de 
improvisar, para o registro em cima da hora, da visita inesperada ao auditório 
de uma personalidade em evidência e todos sabem que improvisar não é 
coisa que se faça brincando, e calmamente, como se estivesse lendo. E outra: 
o profissional digno desse nome, deve estar sempre atento, no caso de 
precisar corrigir os cochilos datilográficos e outros errinhos nos ‘scripts’ e... 
assim por diante. Ora, se assim é e se assim tem sido, vamos e venhamos 
que o trabalho de locutagem ocupa um lugar de responsabilidade na vida de 
uma emissora, que não poderá jamais deixar de passar por um crivo rigoroso 
todos os elementos destinados a exercerem essa tarefa. [...] Ontem, hoje, 
como amanhã, o locutor terá sempre sobre seus ombros uma parcela de 
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responsabilidade sobre o bom nome do ‘broadcasting’ nacional. (JÚLIO, 1950, 
p. 36).  

 

Nesse cenário, a popularidade do locutor e o laço de amizade entre ele e o 

ouvinte foi crescendo a ponto de surgirem muitos fãs que desejavam conhecer 

pessoalmente os donos das vozes encantadoras que penetravam seus lares todos os 

dias, conforme afirma Tinhorão: 

 

Ao democratizar o tom das transmissões ao nível da intimidade representada 
pela expressão ‘amigo ouvinte’, os responsáveis pelo rádio dos anos 30 
acabaram despertando nesses milhares de amigos anônimos uma 
curiosidade e um desejo de aproximação que levaria muitos deles a não se 
contentarem mais com o papel passivo de ouvintes distantes. Assim, como 
um número cada vez maior de curiosos começava a procurar as emissoras 
para ‘ver’ os programas, e a própria formação de quadros de novos 
profissionais tornava impraticáveis as antigas instalações improvisadas em 
salas de velhos casarões, inaugurou-se a corrida à novidade dos estúdios. 
(TINHORÃO, 1981, p. 47). 

 

Além da necessidade de modernização e ampliação dos estúdios para que o 

público pudesse estar mais próximo de seus ídolos, os auditórios foram uma outra 

alternativa encontrada para que profissionais radiofônicos e seu público pudessem ter 

uma relação mais próxima, servindo de estimulo para que mais anunciantes 

investissem no meio. Por meio dos programas de auditório, diversos locutores ficaram 

famosos ao se apresentar para uma plateia animada e participativa. 

O primeiro locutor do rádio brasileiro foi Edgar Roquette-Pinto (1884 – 1954). 

Além dele, diversos nomes se tornaram ícones, como é o exemplo de Renato Murce 

(1900 – 1987) que, com Roquette-Pinto, falavam ao microfone da primeira emissora 

de rádio oficial do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro; César Ladeira (1910 

– 1969) , conhecido como “O Locutor da Revolução”, pela Rádio Record narrou os 

acontecimentos da Revolução de 1932; no radiojornalismo esportivo Nicolau Tuma 

(1911 – 2006) é o destaque. Ele ficou conhecido como o speaker metralhadora, por 

sua maneira única de narrar partidas de futebol;  Heron Domingues (1924 – 1974) foi 

o locutor exclusivo do Repórter Esso, o jornal que marcou época por ser o primeiro 

em que o locutor não lia as notícias dos jornais (ORTRIWANO, 2003), dentre muitos 

outros nomes que poderíamos citar aqui, mas a lista é grande e o foco deste trabalho 

são as mulheres que se fizeram presentes entre eles. 

Sobre a participação feminina no rádio, “os registros são pouco frequentes e a 

maioria deles ocupa-se mais de cantoras e radioatrizes que de locutoras” (POLETTO, 
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T.R.; POLETTO, M.L., 2008, p. 1). As autoras afirmam que havia uma participação 

reduzida de mulheres no meio radiofônico, e isso se dava pois existia a “a ideia de 

que a mulher era destinada as preocupações com o lar e a família, conforme 

condições históricas, sociais e culturais” (POLETTO, T. R.; POLETTO, M. L., 2008, p. 

2), fazendo com que a participação da mulher no rádio diminuísse sua atuação na 

sociedade. Portanto, encontrar dados sobre a mulher no rádio, especialmente no início 

da radiodifusão no Brasil, não é uma tarefa fácil.  

Apesar da participação da mulher no rádio ter sido menor que a do homem nos 

primeiros anos da radiodifusão, a mulher teve espaço neste meio desde a primeira 

emissora oficial no Brasil, com a presença de Beatriz Roquette-Pinto, filha de 

Roquette-Pinto, na locução da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, conforme 

mencionado anteriormente no capítulo 2 desta tese. 

Segundo o radialista Roberto Salvador (2017) e o jornalista Reynaldo C. 

Tavares (1999), em São Paulo, a primeira locutora foi Zenaide Andrea, que iniciou 

sua carreira na PRB – 9 Rádio Record, em 1930. E, na mesma emissora, no ano 

seguinte, surgiu a speaker Elizabeth Darcy (1912 – 2010), mãe do narrador esportivo 

Sylvio Luiz. Elizabeth Darcy era o nome artístico de Natalia Perez de Souza (1912 – 

2010). Natalia foi a primeira secretária de Paulo Machado de Carvalho, o segundo 

proprietário da Rádio Record. Ela o auxiliou bastante no início das operações da 

emissora antes de virar locutora e mudar seu nome para Elizabeth Darcy (CATERO, 

2013, p. 23). 

 Tavares (1999, p. 108) destaca que, em 1932, a PRB-6 Rádio Cruzeiro do Sul, 

promoveu um concurso para encontrar uma locutora para o programa “Hora das 

Donas de Casa”, onde “a vencedora foi Maria de Lourdes Souza Andrade, a terceira 

mulher em São Paulo a desempenhar as funções de locutora” (TAVARES, 1999, p. 

108). Segundo o autor, ao sair da rádio Cruzeiro do Sul, a locutora foi trabalhar na 

PRA-6 Rádio Educadora Paulista, onde se destacou nos programas Hora social e 

Programa das mãezinhas. Esses programas eram direcionados às mulheres, pois “se 

há uma imagem facilmente associável à dona de casa é a imagem de uma rádio 

ligada, acompanhando as tarefas do lar, sem culpa, porque essa companhia não 

atrapalha o trabalho domestico” (MATA, 1997, p. 19). Pois: 

 

Por vezes o rádio apostou na ideia de mulheres falando para mulheres. A 
intenção era que a ouvinte se sentisse compreendida pela locutora, 
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estabelecesse uma relação de amizade e/ou visse sua imagem ‘refletida’ na 
imagem da apresentadora. (POLETTO, T. R.; POLETTO, M. L., 2008, p. 4). 

 

 Outra locutora paulista que se destacou foi Virginia de Moraes (1920 – 2011), 

nome artístico de Anna Virginia Pereira Lima. Virginia foi radioatriz, escritora, 

jornalista, mas foi como locutora na PRE – 4 Rádio Cultura de São Paulo que ela se 

destacou, sendo considerada a melhor locutora do rádio brasileiro (TAVARES, 1999, 

p. 108). 

 

No seu primeiro ano de atuação no cenário radiofônico, nas plagas de 
Piratininga, Virgínia de Moraes foi apontada unanimemente pela crítica 
especializada como revelação, recebendo o Troféu Roquette-Pinto nessa 
categoria. Nos anos subsequentes não foi diferente e Virgínia recebeu esse 
mesmo troféu como ‘melhor locutora’, culminando com o ‘Roquette de Ouro’, 
símbolo máximo daquela outorga, só concedida a um fechado e seleto grupo 
de profissionais do rádio e da televisão no estado de São Paulo (TAVARES, 
1999, p. 110). 

 

 Em 1951, ela apresentava uma crônica no programa Bar de melodias, que ia 

ao ar diariamente às 23 horas na Rádio Cultura. Depois foi para a Rádio Nacional de 

São Paulo, trabalhou também na Rádio Tupi.  Por fim foi para a Record, onde 

permaneceu até o fim de sua carreira.  

 Jane Batista (1927 – 2014) foi uma locutora, radioatriz, escritora e jornalista. 

Ele apresentou programas na Rádio São Paulo, como também participou de 

radionovelas na mesma emissora. Ela iniciou sua carreira artística como radioatriz, 

mas se destacou como locutora e apresentadora de diversos programas. Além da 

Rádio São Paulo, ela trabalhou na Rádio Cruzeiro do Sul e na Rádio América. 
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Figura 26 – Jane Batista – locutora da Rádio São Paulo42  

 
         Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira. 

  

Bárbara Fazio (1929 – 2019) foi radioatriz, mas se destacou como locutora. Na 

Rádio Cultura de São Paulo, apresentou o programa Universidade no ar (1946). Na 

Rádio Bandeirantes, apresentou o programa História universal (1947). Na Rádio Tupi, 

apresentou, entre os anos de 1947 e 1951, Cinema em casa, em que, além de locutora 

e radioatriz, foi roteirista e tradutora. Seu sucesso no rádio lhe rendeu papéis no teatro, 

cinema e televisão.  

 Domitila Gomes da Silva iniciou sua carreira como locutora na PRD – 6 Rádio 

Clube de Piracicaba quando ainda era jovem e cursava o colégio. Em 1948, mudou-

se para a capital paulista, onde fez um teste na Rádio Tupi. Passou no teste e foi 

contratada para trabalhar nas Emissoras Associadas. Na década de 1950, começou 

a fazer, além de locução radiofônica, locução de cabine na televisão. Dividiu-se entre 

o rádio e a televisão até começar a atuar como atriz e, posteriormente, como 

apresentadora em programas culinários, deixando o rádio para dedicar-se apenas à 

TV. 

 Vera Lúcia (1928 – 2011) foi uma locutora e radioatriz. Em 1949, iniciou sua 

carreira trabalhando na área administrativa da PRG – 7 Rádio Juanense. Logo foi 

convidada a fazer locução. “Deixou excelente impressão desde o primeiro texto que 

leu” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 207). Depois trabalhou na PRI – 2 Rádio Clube 

                                                 
42 Revista do Rádio, ano II, n. 21, novembro de 1949, p. 34. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1949_00021.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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de Marília onde trabalhava na administração, locução e como radioatriz no programa 

Grande teatro e na radionovela O preço da felicidade. Em 1951, ela foi coroada como 

a Rainha da imprensa, Rainha do rádio de Marília e, também, Rainha do carnaval. Em 

1952, mudou-se para a capital paulista, onde foi contratada pela Rádio Record para 

fazer locução e radionovelas, mas principalmente locução e locução comercial. “Foi 

uma das figuras mais queridas do rádio paulista na década de 1950. Recebeu do 

Cronista Newton Mendonça o título de ‘A Locutora Sorriso’” (CANTERO; COMEGNO, 

2013, p. 210). Vera Lúcia foi convidada para trabalhar na TV Record, mas preferiu se 

dedicar exclusivamente ao rádio. 

 

4.2  As dramaturgas do rádio paulistano 

 

O termo “dramaturgia” vem do grego e significa “escrever drama”, isto é, a 

escrita de um texto para ser interpretado 43 . Já o dramaturgo é o escritor de 

composições dramáticas, ou seja, autores ou escritores. É ele quem escreve as 

histórias que serão interpretadas, seja no teatro, no cinema, no rádio, na televisão ou, 

até mesmo, na internet. 

Existem diferentes formas de se referir ao dramaturgo de novelas, dentre eles: 

escritor, autor, novelista.  

Nos tempos áureos do rádio, final dos anos 1930 até meados da década de 

1950, conforme visto anteriormente, momento em que o rádio já havia se tornado mais 

comercial e visava ao entretenimento a fim de atrair mais ouvintes, as radionovelas 

entraram de forma significativa na programação radiofonizada. Esse gênero 

demandava que as emissoras contratassem novos profissionais. Dentre eles estão os 

dramaturgos que, a principio, adaptavam as novelas estrangeiras, como foi o caso de 

Em busca da felicidade (1941), a novela da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, escrita 

pelo dramaturgo cubano Leandro Blanco e adaptada pelo brasileiro Gilberto Martins.  

Os autores de radionovelas nem sempre eram escritores de renome, mas 

pessoas que escreviam para jornais e teatro e que, por trabalharem em emissoras, 

passaram a escrever novelas também (CHAVES, 2007). Por outro lado, “existiam os 

escritores que não pertenciam ao quadro de funcionários da emissora, que produziam 

                                                 
43 Fonte: Academia Internacional de Cinema (AIC). Disponível em: https://www.aicinema.com.br/o-que-
e-dramaturgia/. Acesso em: 11 fev. 2022. 
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por encomenda” (CALABRE, 2002, p. 143), outros eram contratados por agências de 

propaganda, que enviavam os scripts prontos para as rádios. “A fórmula ficcional 

radiofônica foi dando certo e o rádio seguiu formando um grupo de novelistas que se 

tornaram famosos como Oduvaldo Viana, Ivani Ribeiro, Dias Gomes e Janete Clair” 

(CALABRE, 2002, p. 256). 

As duas mulheres citadas por Lia Calabre (2002), Ivani Ribeiro e Janete Clair, 

fizeram novelas para o rádio de São Paulo, conforme veremos a seguir. Outras 

mulheres, talvez não tão famosas como elas, também escreveram novelas para 

emissoras paulistanas e serão citadas neste capítulo. 

 Ivani Ribeiro (1922 – 1995) exerceu no rádio as funções de cantora, radioatriz, 

apresentadora/locutora, autora de radionovelas, diretora, além de compositora. Ela 

iniciou sua carreia no meio radiofônico em 1933, aos 17 anos, na Rádio Sociedade 

Educadora de São Paulo, como cantora em programas infantis. Depois, passou a 

cantar músicas folclóricas e sambas. Em 1936, começou a cantar na Rádio Difusora, 

mas, em 1937, ela retornou para a Educadora, agora como diretora e produtora do 

programa Hora infantil, em que ela coordenava crianças que cantam no programa. 

Em 1938, ainda na Educadora, Ivani cria o Teatrinho da dona Chiquinha. No ano 

seguinte, ela integrou o elenco da PRG – 2 Rádio Tupi de São Paulo, onde criou o 

programa As mais belas cartas de amor, em que estreou como atriz. Logo depois, foi 

convidada para ser intérprete na Rádio Bandeirantes no programa Teatro para você 

e logo começou a produzir “pequenas peças de meia hora, denominadas “teatrinho”. 

Pouco depois, começou a produzir peças completas, mais longas, de uma hora de 

duração (RODRIGUES, 2018, p. 104). Assim, Ivani iniciou sua carreira de autora e “é 

a primeira mulher brasileira do rádio a ter um radioteatro, o “Teatro Ivani Ribeiro”” 

(RODRIGUES, 2018, p. 105). 

 Com a veiculação de anúncios de propaganda devidamente regulamentado a 

partir de 1932, o meio radiofônico começou a crescer e, na década de 1940, o rádio 

foi reconhecido como um importante meio de comunicação de massa, cenário em que 

as dramatizações surgiram como um gênero importante e que se popularizou 

rapidamente. “Ivani se especializa em radioteatro e é uma das pioneiras das novelas 

em capítulos no veículo” (RODRIGUES, 2018, p. 109). Na Rádio São Paulo, no fim da 

década de 1950, a emissora conhecida por ser a rádio das novelas, Ivani escreveu a 

novela Os mortos não querem rosa, transmitida segundas, quartas e sextas-feiras, 

das 10h30 às 11h (CHAVES, 2007, p. 64). O sucesso de Ivani Ribeiro no rádio foi tão 
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grande que, com o advento da televisão, ela passou a escrever telenovelas, 

inicialmente “para várias emissoras: Excelsior, Tupi, Record e Bandeirantes” (ALVES, 

2008, p. 233). 

Janete Clair (1925 – 1983) foi uma mineira que veio fazer sucesso aqui em 

São Paulo como novelista de rádio. A autora iniciou sua carreira no meio radiofônico 

aos 20 anos de idade como locutora e radioatriz na Rádio Tupi de São Paulo. Como 

autora, escreveu para Rádio São Paulo, no fim da década de 1950, a novela O homem 

que perdeu a alma, transmitida segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h, e 

a novela A Sultana do grande lago, transmitida terças-feiras, quintas-feiras e sábados, 

das 20h às 21h (CHAVES, 2007, p. 62). Ao todo, escreveu por volta de 30 

radionovelas antes de começar a escrever telenovelas a partir dos anos 1950. Ela 

também fez sucesso como radioatriz de radionovelas e de radioteatro conforme dizia 

a Revista do Rádio na coluna Rádio de São Paulo44: “Está é Janete Clair, ‘estrela’ do 

rádio-teatro da Difusora, figura sempre aplaudida”. Mas sua fama nacional realmente 

se firmou na dramaturgia do rádio e da televisão.  

Outra mulher que se destacou na dramaturgia paulista foi Odette Machado 

Alamy (1913 – 1999). Apesar de ter nascido no estado de Minas Gerais, Odette iniciou 

sua carreira como dramaturga na capital paulista por meio de um concurso promovido 

pela Rádio São Paulo em 1952. Odette escreveu a novela Sou inocente para 

concorrer com 240 outros inscritos e venceu. A partir desse momento, ela começou a 

escrever novelas para o rádio (CHAVES, 2007). 

 

A novela Sou Inocente teve bom sucesso de público, apesar do horário 
matinal, possibilitando que a escritora ocupasse, em seguida, um dos 
horários privilegiados da noite. Nessa época a Rádio São Paulo (PRA-5) era 
considerada uma das principais emissoras nas transmissões de 
radionovelas, por ter um público cativo. (CHAVES, 2007, p. 62). 

 

A autora escreveu 15 novelas para a Rádio São Paulo, entre elas: Renée; a 

Ladra; A Província; Kátia; A bailarina russa; O passado voltou. 

Não menos importante, Dulce Santucci (1921 – 1995), outra mineira radicada 

em São Paulo, desde cedo lia e escrevia bastante. Ela leu todas as obras de seu autor 

favorito, Monteiro Lobato (1882 – 1948). A escritora iniciou sua carreira no rádio 

escrevendo novelas para a Rádio São Paulo na década de 1940. Uma citação da 

                                                 
44 Revista do Rádio, ano II, n. 17, p. 41, julho de 1949. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1949_00017.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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Revista do Rádio45 diz: “A Rádio São Paulo continua apresentando boas novelas 

escritas por Dulce Santucci, um nome que já impôs na equipe dos produtores desses 

programas”.  Seu sucesso foi tão grande que Dulce foi responsável por adaptar o texto 

do argentino Alberto Migré para a primeira novela com capítulos diários da televisão 

brasileira, em 1963, chamada 2-5499, Ocupado levada ao ar pela TV Excelsior 

(ALENCAR, 2005, p. 3). Tarcísio Meira (1935 – 2021), Glória Menezes (1934) e Lolita 

Rodrigues (1929) fizeram parte do elenco da novela. De acordo com um documento 

da Câmara Municipal de São Paulo de 1998, as novelas radiofônicas da Rádio São 

Paulo “eram escritas por Ivani Ribeiro, Ghiaroni, Nara Navarro, Dulce Santucci e 

outros. Elas tinham o patrocínio da companhia Gessy Lever”. Podemos destacar 

dentre as radionovelas de sua autoria: Sonhos desfeitos; Ciúme; Uma vida e três 

amores; Zé boiadeiro; Rancho fundo; Um ranchinho e Beira chão.  

Vida Alves (1928 – 2017) foi cantora, radioatriz, locutora, diretora e produtora 

de programas de rádio e televisão, mas se destacou na dramaturgia. Seu primeiro 

contato com o rádio foi em uma participação no programa de Nicolau Tuma (1911 – 

2006) na Rádio Difusora de São Paulo em 1936. No entanto, o primeiro programa 

para que foi contratada a participar como cantora mirim foi o Clube do Papai Noel, 

também na Difusora. Sua primeira oportunidade como radioatriz foi na Rádio São 

Paulo, no papel de um “menino”, na radionovela A vingança do judeu, com direção de 

Oduvaldo Viana (1892 – 1972). Em 1944, Vida Alves foi ser radioatriz na Rádio 

Panamericana, integrando seu elenco radioteatral. Vida passou por várias emissoras 

até ser contratada pela Rádio Tupi de São Paulo em 1946, onde permaneceu por 22 

anos até começar a escrever para o rádio e televisão. Ao todo escreveu 14 novelas 

para as Rádios Tupi e Difusora. 

Sílvia Autuori (1906 - 1973) foi uma escritora e dramaturga que pertenceu a 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). No início dos anos 1930, na Rádio 

Tupi de São Paulo, ficou famosa por criar a personagem Tia Chiquinha para o 

programa Tupi dos garotos. Destacou-se também como novelista. Dentre as 

radionovelas que escreveu, podemos citar: Ambição (1943); A grinalda de rosas 

(1947); O rei silencioso (1948). A autora trabalhou no rádio, no teatro e, 

posteriormente, na televisão. Não foram encontrados outros registros sobre a autora. 

                                                 
45 Revista do Rádio, ano II, n. 67, p. 45, dezembro de 1950. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00067.pdf. Acesso em: 3 jun.2022. 
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Conforme mencionado anteriormente, as radionovelas iniciaram no Brasil na 

década de 1940 e adentraram 1950. Com o advento da televisão nos anos 1950, 

muitos dramaturgos que escreviam para o rádio começaram a escrever telenovelas. 

Das 6 dramaturgas citadas nesta tese, 5 escreveram novelas para o rádio e para a 

televisão e apenas 1 escreveu somente novelas para o rádio.  

 

4.3  As musicistas do rádio paulistano 

  

É comum a discussão em torno do que é ser um músico, diz Julia da Rosa 

Simões (2011). Para a autora, é difícil definir se é uma profissão ou apenas um lazer. 

Na mesma linha, Dercidio Soares Ferreira (2018, p. 8), afirma que “as dificuldades de 

se estudar o trabalho artístico na sociologia das ocupações é a dificuldade de chagar 

a um consenso do que é a atividade do músico enquanto profissão”. Na visão do 

sociólogo americano Eliot Freidson (1923 – 2005), “de todas as profissões 

reconhecidas da sociedade industrial contemporânea, aquelas ligadas às artes são as 

mais ambíguas e constituem o mais perigoso desafio à análise teórica dos ofícios e 

do trabalho” (FREIDSON, 1986, p. 431). O autor não reconhece o músico como 

profissão, ao contrário de teses defendidas a respeito da proletarização do trabalho 

desse profissional. Portanto, não existe um consenso a respeito da profissão do 

músico devido à intermitência do trabalho musical, da sua execução em horários 

atípicos e, sobretudo, da contradição de estudos que indicam um forte crescimento da 

formalização dessa profissão, enquanto que outras pesquisas indicam o contrário 

(FERREIRA, 2018). Moraes (2000, p. 8) diz que “no cenário da música instrumental e 

de acompanhamento, os artistas paulistanos exerciam, outras profissões que lhes 

garantissem a sobrevivência”, haja vista que não ganhavam suficiente como músicos. 

“Para eles, a profissionalização artística ainda era muito precária e rara, mesmo com 

o desenvolvimento das indústrias radiofônicas e das gravadoras” (MORAES, 2000, p. 

8), referindo-se ao período que engloba o início do século XX. 

 

Geralmente, esses novos meios de produção e difusão estavam mais 
interessados nos cantores e nos intérpretes, pois esses eram os únicos que 
atingiam sucesso, dando retorno comercial às diversas empresas que viviam 
em torno da música e dos espetáculos (gravadoras, rádios, editoras, 
eletrônicas, publicidade, etc.). (MORAES, 2000, p. 8-9). 
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 Independentemente dessa discussão em torno da profissionalização, ou não, 

dos músicos, o crescimento da indústria cultural ocorrido ao longo do século XX, no 

Brasil, possibilitou o crescimento artístico. Na época, surgiram orquestras, abrindo 

portas para que músicos se apresentassem. Assim, o Teatro Municipal de São Paulo 

e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo são considerados referências dentro 

e fora do Brasil (SEGNINI, 2014).  

Era muito usual nos anos 1930, 1940 e 1950 que orquestras inteiras fossem 

tocar nas emissoras de rádio. Muitas vezes, apenas um músico era contratado para 

fazer parte da programação radiofônica.  Diante desse cenário, musicistas 

encontraram espaço no meio radiofônico, um lugar onde elas viam a possibilidade de 

ganhar remuneração e ainda serem reconhecidas. Dentre elas, algumas foram 

surgindo ao longo da pesquisa desta tese, como é o caso de Adelaide Chiozzo (1931 

– 2020), uma cantora de rádio que também se destacou como musicista. “Adelaide 

Chiozzo tem mesmo esse nome e é artista desde pequenina. Tocava sanfona, a 

principio, com o irmão, numa dupla que foi parar no ‘Papel Carbono’. Daí em diante, 

Adelaide fez sua própria carreira [...]” (TAVARES, 1999, p. 129). Ela tocou o acordeom 

nas emissoras paulistas: Rádio Bandeirantes no programa Serra da Mantiqueira, 

Rádio Record e na Rádio Panamericana antes de ir trabalhar na Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro, onde permaneceu até o fim de sua vida. Em 1946, Adelaide estreou 

no cinema, onde atuou em 20 filmes. Sua carreira artística iniciou no rádio de São 

Paulo. Um dia, seu pai ouviu que a Rádio Bandeirantes faria um concurso chamado: 

Procura-se novos talentos, apresentado por Vicente Leporace (1912 – 1978). 

Adelaide tocou Rapaziada do Brás e Branca, de Zequinha de Abreu, e venceu o 

concurso, sendo, então, contratada para trabalhar na emissora. Sua mãe teve que 

assinar o contrato, pois Adelaide tinha apenas 12 anos na época. Com o irmão, a 

quem ela ensinou a tocar acordeom, formaram uma dupla que tocava todos os 

gêneros musicais, inclusive clássico. Ambos tocaram na Rádio Record e na Rádio 

Panamericana, participando de programas de auditório (RODRIGUES, 2012, p.  26-

32). 

 De acordo com Mário Ferraz Sampaio (2004, p. 132), a Rádio Educadora 

Paulista tinha em sua programação muitos artistas, dentre eles Dinorá de Carvalho 

(1895 – 1980), que ao piano fazia sua performance para os ouvintes da emissora. 

Dinorah Gontijo de Carvalho, nome completo de Dinorá de Carvalho, nasceu em 

Minas Gerais, em 1895, e mudou-se, ainda bem jovem, com a família para São Paulo, 
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onde cresceu e iniciou sua carreira artística. Na capital paulista, ela ingressou no 

Conservatório Dramático e Musical, onde se formou em 1916, aos 21 anos de idade. 

Dinorá foi pianista, compositora e professora. Inicialmente, suas obras eram 

nacionalistas, influenciadas pelo folclore brasileiro, passando posteriormente para um 

“estilo mais moderno, atonal e serial” (TAFFARELLO; PASCOAL; CARVALHO, 2017, 

p. 2). 

 Pela Rádio São Paulo, Guiomar Novaes (1894 – 1979) fazia diariamente um 

solo de piano, logo no início da radiodifusão paulista. A personagem Narizinho do Sítio 

do pica-pau amarelo, de Monteiro Lobato, foi inspirada em Guiomar Novaes. Guiomar 

era vizinha de Monteiro Lobato. A menina já tocava piano antes mesmo de ler e 

escrever. Em 1909, ainda bastante jovem, ela foi aprovada pelo Conservatoire 

National Des Arts Et Metiers, o conservatório de artes de Paris (BINDER, 2018, p. 

209). Guiomar tocou piano na Europa e nos Estados Unidos. Ela interpretava Chopin 

(1810 – 1849), Schumann (1810 – 1856) e Villa-Lobos (1887 – 1959) (BINDER, 2018). 

De volta ao Brasil, a pianista se apresentava no Teatro Municipal de São Paulo e na 

Rádio São Paulo. 

 Na Rádio Record, a cantora, pianista e violonista Helena de Magalhães Castro 

(1902 – 1995) encantava os ouvintes com sua música. Helena tinha uma grande 

admiração por Mário de Andrade, que “foi uma inspiração ao longo de sua trajetória, 

principalmente pelo incentivo a pesquisa da música brasileira” (ANDRADE, 2020, p. 

59). Isso porque Helena de Magalhães Castro era também uma pesquisadora do 

folclore brasileiro, além de professora. Em 1931, ela fundou, com o poeta Guilherme 

de Almeida e o maestro João Souza Lima, a Instrução Artística do Brasil (IAB) 

(ANDRADE, 2020, p. 97). Em 1932, Helena compôs o júri do concurso de músicas 

carnavalescas organizado pela Rádio Record. Outros membros do júri foram: o 

maestro Francisco Mignone, Oduvaldo Viana, Agnello Rodrigues, Fernando Mendes 

de lameida, Astrô Sinitra, Alberto Marino e Thiers Ferraz Lopes (CANTERO, 2013, p. 

27). Como é possível observar, Helena era a única mulher na composição de jurados. 

Ela também participou da Revolução Constitucionalista de 1932 ao fundar o Lunch 

Expresso, uma iniciativa para dar lanches aos soldados, além de realizar concertos 

em prol da causa que foi amplamente radiofonizada, especialmente pela Rádio 

Record, na voz de César Ladeira. 

 A cantora Triana Romero (1930), nome artístico de Odete Carrera, é também 

pianista. Usei o verbo no presente pois a musicista é uma das poucas artistas do início 
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da radiodifusão que ainda vive. Triana foi uma grande amiga de Lolita Rodrigues, já 

que as famílias de ambas vieram juntas da Espanha para o Brasil e moravam próximas 

na capital paulista. Elas iniciaram suas carreiras no rádio de São Paulo como cantoras 

de músicas espanholas.  

 

Aos 4 anos de idade, Odete já cantava na Rádio Educadora Paulista, onde 
tinha um programa exclusivo de meia hora diária, interpretando, sobretudo, 
tangos argentinos. Ora, a Rádio Educadora abriria espaço em 1937, ainda 
que mediante pagamento, para um programa diário intitulado ‘Hora Hispano 
Brasileira de Espanha republicana’. (MORELLI, 2012, p. 4) 

 

Apesar do seu sucesso como cantora de músicas espanholas, aos 13 anos de 

idade, Triana foi incentivada por sua irmã pianista, Olga Carrera, dez anos mais velha, 

a iniciar sua carreira de pianista e mudou-se para a Argentina. De volta ao Brasil, foi 

contratada, em 1948, pela Rádio Tupi de São Paulo, fazendo dupla com sua amiga 

Lolita Rodrigues na interpretação de melodias espanholas. Pelas Emissoras 

Associadas, Triana fez várias caravanas Brasil afora. Ela também tocou piano na 

Escola Municipal de Balé de São Paulo (MORELLI, 2012). Triana Romero concorreu 

ao título de Rainha do Rádio Paulista, em que Isaurinha Garcia ficou em primeiro lugar 

e Triana em quinto, recebendo o título de uma das princesas. Triana cantou em muitas 

emissoras da capital paulista, entre elas a Rádio Educadora Paulista, a Rádio Cultura, 

a Rádio Piratininga, a Rádio Cruzeiro do Sul e a Rádio América. No entanto, ela “nunca 

deixou de lado seus estudos musicais. Ao completar 23 anos se formou como pianista 

no Conservatório Dramático Musical de São Paulo” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 

88).  

Ophélia Nascimento (1909) foi outra pianista paulista que alcançou fama 

internacional ao ser aceita para o Conservatório Internacional de Música de Paris, na 

década de 1930. A revista Rádio Paulista “afirmando que ela era uma intérprete 

legítima da arte, rainha do teclado, que deslumbrava os ouvintes da Educadora com 

seus magistrais concertos” (TESSER, 2009, p. 61-62). Não foram encontrados mais 

dados sobre a artista. 

Teresa Zambo de Medeiros (1937) começou a tocar acordeom aos 11 anos 

de idade em circo. Aos 13 anos, em 1950, Teresa tocava com a dupla sertaneja 

Brinquinho e Brioso – Thesis dos Anjos Gaia (1915 – 1968) e Euclides Honorato da 

Costa (1913 – 1991), respectivamente – e foram convidados para se apresentar na 

Rádio Difusora. A musicista tocou no programa de auditório Festa na roça, 
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apresentado pelo humorista Lulu Benecase (1913 – 1965), aos domingos à tarde. Ela 

também participou do programa Caipiradas, no qual artistas da música sertaneja se 

apresentavam. Mais tarde, Teresa deixou de tocar com duplas sertanejas para ser 

solista. A partir daí, passou a tocar em orquestras e foi contratada para tocar na Rádio 

Piratininga em estúdio e auditório. Na Piratininga, a acordeonista tocava no programa 

Torre de Babel, do diretor Manuel de Nobrega (1913 – 1976). A artista foi campeã de 

correspondências de ouvintes na Rádio Piratininga. Da Piratininga ela foi convidada 

pelo padre Laurindo para tocar na Rádio Nove de Julho, onde ficou até completar 18 

anos, quando se casou e abandonou a carreira artística. 

Rosinha da Harmônica (1936) iniciou sua carreira artística aos 14 anos, 

tocando acordeom em circo. Em 1952, estreou no rádio por intermédio de Egas Muniz, 

da Rádio América. Apresentou-se nas rádios Bandeirantes, Piratininga e Tupi antes 

de ser contratada para tocar na Rádio Record. Em 1957, Rosinha foi eleita Rainha 

dos Músicos de São Paulo. Em 1958, a musicista mudou-se para o México, onde se 

apresentou em shows e programas de televisão. Em 1962, ela voltou ao Brasil, mas, 

não muito tempo depois, decidiu aposentar-se da carreira artística (CANTERO; 

COMEGNO, 2013).  

 

4.4  As produtoras do rádio paulistano 

  

O trabalho de um(a) produtor(a) de rádio é o de criação e elaboração de 

programas radiofônicos. Esse(a) profissional também coordena e organiza as 

apresentações radiofonizadas, além de supervisionar a equipe necessária para a 

produção de cada programa que chega aos ouvintes. 

 

O trabalho de produtor em rádio tem semelhança com o trabalho do 
contrarregra. Providencia-se um mundo de coisas para que o programa saia 
da melhor maneira possível. Se der algo errado na estrutura do programa, a 
culpa é do produtor. Quando dá certo, é a obrigação dele. Quando dá mais 
certo ainda, um furo no ar, por exemplo, nada acontece. (VAZ FILHO, 2003, 
p. 94-95). 

 

Sem o trabalho do produtor, não tem programa. É esse profissional que deixa 

tudo pronto quando o locutor, cantor, ator, dentre outros trabalhadores do meio, 

chegam na emissora para trabalhar. A função dele é tão importante que “alguns 
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apresentadores acabam adotando seus produtores, carregando-os para outras 

emissoras, nos casos de transferências” (VAZ FILHO, 2003, p. 95). 

 No rádio de São Paulo, no período aqui proposto (1920–1950), foram 

encontradas apenas quatro mulheres que se destacaram como produtoras.  Uma 

delas teve um papel importante na sociedade paulistana: Albertina de Grammont 

Costa Lima, conhecida como Sarita Campos (1912 – 1933). Uma carioca que se 

mudou com a família para São Paulo, como muitos faziam naquela época, em busca 

de melhores oportunidades e que, por ter uma voz grave e boa dicção, decidiu tentar 

a sorte no meio radiofônico. Sarita ingressou no meio como radioatriz em 1942 na 

Rádio Record e, também, trabalhou nas Rádio Tupi e Difusora de São Paulo. No 

entanto, sua trajetória no rádio ficou mais evidente como produtora e diretora de 

programas radiofônicos.  

 

Albertina de Grammont Costa Lima (Sarita Campos) foi das primeiras 
mulheres a produzir programas femininos para o rádio e, na época, talvez 
não tenha atentado que suas crônicas, seus conselhos, suas receitas 
culinárias, seu consultório sentimental, ou ainda seus editoriais, tenham, 
conscientemente ou não, dado início ao movimento pelos direitos da mulher, 
conquistado várias reinvindicações na luta pela sua emancipação, abrindo 
caminhos até então só percorridos pelos homens, tidos como machistas... 
(TAVARES, 1999, p. 113). 

 

Na Rádio Difusora de São Paulo, ela apresentou, produziu e dirigiu o programa 

Difusora falando à mulher (1951); apresentou o programa Encontro das terças e 

sextas-feiras na Rádio Excelsior de São Paulo (1952) e apresentou o programa 

Teatrinho Assumpção na Rádio Nacional de São Paulo (1957). A produtora, que era 

da Tupi, foi em 1952 para a Rádio Nacional de São Paulo com seu marido, o radialista 

Dermival Costalima (ALVES, 2008, p. 119). Nas Emissoras Associadas, ela criou e 

dirigiu os programas “Boa tarde; Falando à mulher; Palavra da moda; Madame 

D’Anjour (um dos seus pseudônimos); Teatrinho Singer e muitos outros...” (TAVARES, 

1999, p. 113), na sua maioria para a audiência feminina. A Revista do Rádio46, em 

sua coluna Rádio de São Paulo, escreve: 

 

SARITA CAMPOS – redatora especializada em audições femininas. Escreve 
e apresenta: ‘Boa Tarde’ (no ‘Vesperal das Moças’. Difusora, 14 horas). 
‘Guarani falando à mulher’ (Difusora, diariamente, 16 horas). ‘Palavras da 
Moda’ (difusora, diariamente 16:20 horas). ‘Madame Denjou’ (no ‘Rádio- 

                                                 
46 Revista do Rádio, ano II, n. 12, p. 35, fevereiro de 1949. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1949_00012.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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Emoções Valery’. Difusora 16:30 horas) e ‘Teatro Singer’ – ‘o seu querido 
teatrinho das 5 horas’ (Difusora, diariamente 17 horas). 

 

Esse trecho, retirado da Revista do Rádio, demonstra que Sarita Campos 

escrevia e apresentava programas radiofônicos direcionado às mulheres. Outra 

edição da mesma revista47 relata, referindo-se aos programas que ela produzia, que 

eram sempre ligados ao público feminino: 

 

Uma das mais categorizadas produtoras do rádio bandeirante é, sem dúvida 
nenhuma, Sarita Campos, que conhece o segredo de dosar os seus 
programas, de palpitantes interesses femininos. Campeã da correspondência, 
ela conta com um público numeroso e dedicado.  

 

Outra mulher que também foi bastante importante para o rádio brasileiro foi 

Neyde Mocarzel Blota Junior (1930 – 1987), de nome artístico Sonia Ribeiro. Sonia 

foi a esposa do locutor, jornalista, apresentador, produtor de rádio e televisão e 

empresário José Blota Junior (1920 – 1999), que conheceu nos corredores da Rádio 

Record. Ela ficou famosa por ser uma excelente locutora, radioatriz, apresentadora e 

produtora de rádio e televisão. Sonia iniciou sua carreira como radioatriz no radioteatro 

da Rádio Record, no programa Teatro de Manuel Durães. No início da década de 

1940, Sonia e a irmã costumavam ir aos estúdios da Record. Um dia, Otávio Gabus 

Mendes desafiou a plateia a fazer uma crítica ao filme A divina dama, que estava em 

cartaz nos cinemas. Sonia levantou a mão e foi escolhida para ir ao palco falar, 

surpreendendo o apresentador. “Tinha uma voz diferente, macia, levemente rouca, 

um tanto abafada e, principalmente, grave. Era completamente diferente do padrão 

feminino, ainda mais para alguém que, naquele momento, tinha apenas 12 anos de 

idade” (MORGADO, 2015, p. 65). Não apenas ganhou o concurso, como também foi 

convidada para fazer um teste na emissora. Foi contratada e, com o tempo, foi 

ganhando espaço como locutora e radioatriz. Mas sua carreira realmente se 

consolidou como produtora de diversos programas para a Record. “Sonia Ribeiro 

tornou-se uma das primeiras mulheres a produzir e redigir programas em São Paulo, 

sendo chamada pelo radialista gaúcho Júlio Rosenberg de A dama do rádio” 

(MORGADO, 2015, p. 66). Dentre eles está o programa Só para mulheres, sobre o 

                                                 
47 Revista do Rádio, ano III, n. 29, p. 47, outubro de 1950. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00029.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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qual a Revista do Rádio48 escreve: “Sônia Ribeiro lançou seu novo programa ‘Tem a 

palavra o coração’ dentro da audição ‘Só para mulheres’, todas as segundas e 

quintas-feiras”. Um programa todo dedicado às mulheres. Mais tarde, ela e o marido 

foram trabalhar na TV Record, onde apresentaram inúmeros programas juntos, 

formando uma das duplas mais famosas da televisão brasileira. “Durante sua carreira 

recebeu sete troféus ‘Roquette-Pinto’”. O primeiro em 1953 como ‘Melhor 

programadora feminina de Rádio’” (CANTERO; COMEGNO, 2013, p. 206).  Mas há 

uma divergência nessa informação. De acordo com o livro que conta a história do 

marido de Sonia Ribeiro,  Blota Junior: a elegância no ar, de Fernando Morgado (2015, 

p. 95), em 1953 ela foi laureada com o troféu Roquette-Pinto como “melhor redatora 

de programa feminino de rádio”, e nos anos 1955, 1956, 1957, 1958 e 1959, ganhou 

o mesmo troféu, mas agora como “melhor produtora”. Em 1960 ganhou o troféu 

Roquette Especial.  

Cacilda Becker (1921 – 1969) “além de atriz teatral – sua função mais 

conhecida – produziu, escreveu e apresentou programas de rádio” (SOUZA, 2004, p. 

232). Cacilda iniciou no rádio paulistano como locutora da Rádio Cultura em 1943. 

“Tinha o que se chamava uma voz radiofônica. [...] Pela sua inteligência e vivacidade, 

foi mais do que uma simples locutora, auxiliada pela bonita voz e dicção perfeita” 

(VARGAS, 2013, p. 45). Cacilda Becker também foi radioatriz e se destacou na 

radionovela Caminho do céu, de José Roberto Penteado. Mesmo sendo mais 

conhecida por ser uma atriz de teatro, “muitas vezes rádio e teatro ocuparam 

simultaneamente sua vida artística” e acabou sendo contratada “não mais como 

locutora simplesmente, mas como redatora e produtora” (VARGAS, 2013, p. 45). 

Dentre os programas que ela produziu no rádio, podemos citar: Fantasia; Consultório 

amoroso; Joias da literatura universal e À noite sonhamos. 

Leonor Navarro (1901 – 1988) entrou para o mundo do rádio como radioatriz 

na Rádio São Paulo em meados dos anos 1940. Dentre radionovelas e radioteatros 

em que ela atuou nessa emissora, podemos citar: Renúncia (1942); Uma vida e três 

amores (1950); O segredo do padre Jeremias (1951). Na coluna Rádio de São Paulo 

da Revista do Rádio49, a atriz foi citada da seguinte maneira: “Leonor Navarro – 

                                                 
48 Revista do Rádio, ano II, n. 22, p. 35, dezembro de 1949. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00035.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
49 Revista do Rádio, ano II, n. 15, p. 40, maio de 1949. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1949_00015.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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radioatriz da PRA-5, um dos bons valores femininos de São Paulo”. E na Rádio 

Nacional de São Paulo atuou na radionovela A taça do pecado. No entanto, Leonor 

Navarro se destacou no meio radiofônico como produtora, conforme citação na 

Revista do Rádio50: 

 

Produtora de Classe: entre aqueles que trabalham intelectualmente para o 
rádio bandeirante, Leonor Navarro forma na vanguarda, pelos ótimos 
trabalhos apresentados e pelo valor de suas produções. E além de magnifica 
produtora, possui ela as qualidades soberbas de uma intérprete de primeira 
linha [...]. 

 

 Depois do rádio, Leonor foi para a TV, onde ficou até o fim de sua carreira. 

 Dentre as quatro produtoras citadas neste trabalho, todas produziram 

programas radiofônicos direcionados ao público feminino e se destacaram por isso. A 

mulher paulistana, em geral, no período estudado nesta tese (1920–1950), era aquela 

que passava grande parte do tempo em casa cuidando do lar e da família e, enquanto 

se ocupava de tais tarefas, ouvia os programas radiofonizados, já que, assim, podia 

fazer outras coisas enquanto os escutava. Diante desse cenário, as emissoras 

investiam em programas direcionados ao universo feminino, isto é, de receitas, de 

conselhos, de moda, dentre outros. 

 Muitas outras profissionais atuaram no rádio de São Paulo, no entanto, houve 

uma dificuldade ainda maior em levantar dados documentais e bibliográficos a 

respeito das profissionais do rádio paulistano do que dados sobre as estrelas, no 

recorte aqui proposto. Portanto, foram citadas neste capítulo as mulheres encontradas 

ao longo da pesquisa. 

 

4.5  Panorama geral das profissionais do rádio paulistano 

 

As profissionais que foram citadas nos capítulos 3 e 4 desta tese, que atuaram 

no rádio da cidade de São Paulo e que apareceram durante a pesquisa, estão listadas 

na tabela 11, a seguir: 

 

 

 

                                                 
50 Revista do Rádio, ano III, n. 51, agosto de 1950. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/144428/per144428_1950_00051.pdf. Acesso em: 3 jun. 2022. 
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Tabela 11 – Lista das mulheres que trabalharam no rádio paulistano entre as décadas  
   de 1920 e 1950 encontradas nesta pesquisa  
 

CANTORAS RADIOATRIZES LOCUTORAS 
 

DRAMATURGAS MUSICISTAS PRODUTORAS 

Agnes Ayres Aída Mar Bárbara Fazio Dulce Santucci Adelaide 
Chiozzo 
(acordeom) 

Cacilda Becker 

Agripina 
Duarte 

Arlete Montenegro Domitila Gomes 
da Silva 

Ivani Ribeiro Dinorá de 
Carvalho 
(piano) 

Leonor Navarro 

AidaSalerno Cacilda Lanuza Elizabeth Darcy Odette Machado 
Alamy 

Guiomar 
Novaes 
(piano) 

Sarita Campos 

Alzirinha 
Camargo 

Carmen Silva Jane Batista Janete Clair Ophélia 
Nascimento 
(piano) 

Sonia Ribeiro 

Anita 
Gonçalves 

Edith de Moraes Maria de Lourdes 
Souza Andrade 

Sílvia Autuori Rosinha da 
Harmônica 

 
 

Arminda 
Falcão 

Gessy Fonseca Virginia de Moraes Vida Alves Tereza 
Zambo de 
Medeiros 
(arcodeom) 

 

Cinderela Guiomar 
Gonçalves 

Zenaide Andrea  Triana 
Romero 
(piano) 

 

Dircinha 
Costa 

Helenita Sanches     

Dolly Ennor Isaura Marques     

Elza 
Laranjeira 

Lia Borges de 
Aguiar 

    

Esterzinha 
de Souza 

Lolita Rodrigues     

Hebe 
Camargo 

Lucília Freire     

Helena 
Andrade 

Márcia Real     

Heleninha 
Silveira 

Maria Aparecida 
Alves 

    

Inezita 
Barroso 

Maria Tereza     

Isaurinha 
Garcia 

Nair Bello     

Juanita 
Cavalcanti 

Norah Fontes     

Lourdinha 
Pereira 

Raquel Martins     

Maria 
Andrade 

Tilde Serato     

Marion      

Marlene      

Mary 
Gonçalves 

     

Neusa Maria      

Neyde Fraga      

Norma Avian      

Rosa Pardini       

Salomé 
Parísio 

     

Sônia 
Carvalho 

     

Stela 
Camargo 

     

Wilma 
Bentivegna 

     

Zilah 
Fonseca 

     

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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Ao analisar a tabela 11, é possível verificar que as cantoras e as radioatrizes, 

do segmento estrelas do rádio apareceram em maior número durante as pesquisas. 

Já as profissionais do rádio paulistano: locutoras, dramaturgas, musicistas e 

produtoras apareceram menos nas pesquisas, o que significa que elas tinham menos 

visibilidade e, portanto, foram menos estudadas. 

 

Gráfico 4 – Número de mulheres que trabalharam no rádio de São Paulo entre as décadas 
de 1920 e 1950 encontradas nesta pesquisa 

 

 
                           Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Ao verificar a coluna Rádio de São Paulo nas 57 edições da Revista do Rádio 

analisadas nesta tese em busca das mulheres que atuaram no rádio de São Paulo, 

um total de 83 mulheres foram citadas, sendo: 34 cantoras, 31 radioatrizes, 2 locutoras, 

3 dramaturgas, 3 produtoras e 10 de outras áreas ou que seu papel no rádio não foi 

identificado na coluna. São números que reforçam que cantoras e radioatrizes se 

destacavam mais do que outras profissionais do meio nas mídias e nas pesquisas.   

 As profissionais do rádio, apesar de aparecerem menos nas pesquisas, não 

foram menos importantes para o meio radiofônico, pois essas transmitiam noticias e 

informações, criavam teatros e novelas sonoras, encantavam os ouvintes com seus 

instrumentos e produziam programas diversos.   

Muitas outras profissionais atuaram no rádio paulistano, entretanto, devido à 

dificuldade em levantar dados documentais e bibliográficos a respeito da mulher no 

rádio no recorte proposto para esta tese (1920–1950), foram citadas, neste capítulo, 

apenas as que foram encontradas ao longo da pesquisa.  

 

31

19

7 6 7 4
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Após dois anos de mestrado e três de doutorado dedicados a estudos sobre o 

rádio, é perceptível a importância do resgate e da preservação da história e da 

memória deste meio de comunicação, que teve e continua tendo um papel primordial 

na vida dos ouvintes, por seu poder de disseminar as mais diversas manifestações 

culturais e de prover informação e entretenimento à população de uma maneira rápida, 

eficaz e pouco onerosa. Buscar fontes ligadas à evolução do rádio é deixar registrado 

um patrimônio documental, histórico e cultural para as comunidades de hoje e para 

as futuras gerações.   

O presente trabalho teve por objetivo investigar a presença feminina no meio 

radiofônico entre os anos 1920 e 1950 na cidade de São Paulo. Além disso, buscou-

se entender de que modo se concretizou a atuação dessas mulheres no rádio 

paulistano durante o período em estudo e, ainda, investigar em quais 

segmentos/atividades de trabalho do meio radiofônico elas atuaram, saber quais 

foram as mulheres que se destacaram durante o período e em quais programas de 

rádio ou em quais criações artísticas e técnicas mais relevantes elas estiveram 

envolvidas.  

Após o termino da pesquisa, concluiu-se que a mulher no rádio não tem sido 

estudada de acordo com sua importância. Foram encontrados, durante a pesquisa, 

inúmeros estudos sobre a mulher nos meios de comunicação, mas poucos sobre a 

mulher no rádio e muito poucos sobre a mulher no rádio de São Paulo. Os que foram 

encontrados eram, na maioria, sobre cantoras, poucos sobre atrizes e pouquíssimos 

tratando sobre mulheres que atuaram em outras áreas do rádio. Não foram 

encontrados, na pesquisa, trabalhos que reunissem as diferentes profissionais do 

rádio paulistano nem que tratassem de profissionais de outras áreas da radiodifusão, 

como, por exemplo nas áreas mais técnicas e administrativas.    

Um empecilho encontrado foi que, por se tratar de uma pesquisa no campo 

memorialista, é muito difícil conseguir contato com pessoas que viveram a fase do 

rádio aqui estudada (1920–1950). A grande maioria não se encontra mais entre nós, 

e as poucas que ainda estão, têm idade bem avançada, o que dificultou o contato, 

especialmente durante a pandemia mundial de covid-19, que aconteceu durante os 

estudos desta tese. O projeto de pesquisa previa entrevistas com mulheres 
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profissionais que atuaram entre os anos 1920 e 1950 no rádio paulistano, no entanto, 

o número de entrevistas foi muito abaixo do esperado, devido às dificuldades citadas, 

então, optou-se por não as incluir no trabalho.   

Observou-se que, durante o período estudado, o Rio de Janeiro, então capital 

federal, possuía as maiores emissoras do país no início da radiodifusão e, portanto, 

possuía um grande número de profissionais da área. Com o crescimento e o 

desenvolvimento de São Paulo, grandes emissoras foram inauguradas na cidade, 

ainda na primeira década da radiodifusão no Brasil, ocasionando o surgimento de 

grandes profissionais do meio. Tal fato ocasionou um intercâmbio de profissionais 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, verificou-se, que a maioria fez o trajeto 

São Paulo – Rio de Janeiro, e não o contrário, já que o Rio, além de ainda ter as 

maiores emissoras, dava mais visibilidade ao artista naquela época. Notou-se que, 

independente da quantidade de emissoras e de profissionais do rádio nos primeiros 

anos deste meio no Brasil, desde o início a mulher esteve presente nas emissoras de 

rádio, mesmo que, a princípio, de forma mais discreta. 

Nesta tese, particularmente na cidade de São Paulo, as profissionais mulheres 

do rádio encontradas foram divididas em seis categorias de profissionais que atuaram 

no rmeio entre os anos 1920 e 1950, quais sejam: cantoras, radioatrizes, locutoras, 

dramaturgas, musicistas e produtoras. A grande maioria delas foram cantoras e 

radioatrizes, que se encontram, neste trabalho, no segmento de estrelas do rádio. No 

segmento profissionais do rádio, criou-se quatro categorias: locutoras, dramaturgas, 

musicistas e produtoras, e o total de mulheres encontradas nestes segmentos foi 

muito menor. Os dados demonstram que as estrelas do rádio tinham mais visibilidade 

do que as profissionais e, portanto, estas ultimas apareceram menos nas pesquisas.  

O número de mulheres profissionais do rádio paulistano encontradas na 

pesquisa não é muito grande, pois o papel social da mulher, na época estudada, 

restringia-se ao de dona do lar e zeladora da família. Portanto, poucas mulheres se 

arriscavam a ter uma vida profissional, especialmente em um ambiente 

predominantemente masculino, como é o caso do meio radiofônico, que era restrito. 

As que ousavam buscar uma carreira nesse universo tiveram que lutar e se deparar 

com preconceitos e discriminações por parte da sociedade. Ademais, as que, ainda 

assim, entraram para o meio, nem sempre tiveram reconhecimento e, por 

conseguinte, não constam nos anais de comunicação. No entanto, algumas se 

destacaram e fazem parte da história do rádio. 



 182 

Verificou-se também que, devido ao número reduzido de profissionais no início 

da radiodifusão no Brasil, muitos dos que efetivamente trabalhavam no rádio exerciam 

mais de uma função. Como foi possível verificar nesta tese, muitas mulheres aqui 

citadas atuaram em mais de uma categoria profissional, acumulando duas ou mais 

funções dentro das emissoras.  

Outra conclusão acerca da pesquisa é que o rádio tem o poder de despertar o 

imaginário dos ouvintes. Exemplo disso é que tanto as cantoras como as atrizes do 

rádio atuaram em programas que despertavam o imaginário do público. Em tais 

programas se incluíam os radioteatros, as radionovelas, os programas humorísticos e 

de auditório. Além destes, as revistas especializadas também contribuíram para 

aguçar o imaginário, por meio da exploração da vida profissional e pessoal de seus 

profissionais expostas em suas páginas.  Os programas de calouros, que fazem parte 

dos programas de auditório, foi como muitas profissionais ingressaram no meio. 

Muitas jovens com o sonho de se tornarem famosas se inscreviam nesses programas 

com a intenção de brilharem no rádio. Muitas delas alcançaram seus objetivos e se 

tornaram grandes nomes do meio. 

A conclusão final é que as mulheres definitivamente estiveram presentes na 

radiodifusão paulista desde o início e são parte da história do rádio. Reunir seis 

categorias de mulheres profissionais do rádio em um trabalho cientifico é poder 

contribuir para pesquisas sobre este meio tão importante. 
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