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Meu amor pela psicologia casou com minha paixão pelo 
rádio. Tento conciliar esse frenesi que não acaba. As DR 
são sempre frequentes em mim mesma, entre a 
psicologia e o rádio. DR para quem não lembra é a 
Discussão da Relação. E toda DR começa na hora que eu 
vou dormir. E não acaba no dia seguinte, quando eu 
chego p’ra trabalhar na emissora a que estou hoje 
vinculada. Meu contrato (temporário) atual é um dos 
inúmeros (só saberei quantos quando eu parar para 
escrever minha biografia) que tenho há décadas como 
peregrina radialista entre Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo e Mato Grosso do Sul. Sempre no interior. É no 
Brasil profundo que o rádio ainda vive como... rádio.  
Não aquela coisa - apêndice dos automóveis das grandes 
metrópoles - a que ele foi rebaixado. Metrópole, para 
mim, só mesmo Floripa quando fui fazer Psicologia. 
Depois ... só roça. E rádio de roça. Já coloquei na minha 
agenda de sonhos futuristas peregrinar pelas rádios do 
interior do Nordeste. Mas, para isso, sem DR, preciso 
negociar com minha companheira.  
A psicologia puxa pela interpretação da voz que fala no 
rádio, o rádio produz a voz que mexe com a psicologia 
das gentes. São totalmente conciliáveis mas vivem às 
turras. Hoje existem 9 mil emissoras de rádio no Brasil 
[segundo o extinto Ministério das Comunicações, hoje, 
vinculado ao MCTIC]. Mas, eu que “sou do rádio” não 
acredito nesse número. Você acredita? Nem estou 
falando das rádios clandestinas, pois clandestinas são. 
Falo da inexatidão de números no Brasil. Alguém 
acredita no número de homicídios e de feminicídios 
divulgados pelo governo? E nos casos de Dengue?  
De acidentes de trabalho? De subempregados, 
empreendedores, indigentes, biscateiros, catadores, 
pedintes, mendigos e todos mais que nas estatísticas 
oficiais viram... trabalhadores empregados?  
Mas 9 mil é um número expressivo para um veículo que 
não tem o charme da televisão e muito menos o 
“charme” avassalador das redes sociais.  
Insisto no rádio como a 2ª revolução da voz humana.  
A 1ª foi ... a voz humana. O telefone, que data da 2ª 
metade do século XIX (1876), bem antes do rádio, foi 
uma bela invenção, mas cheia de vícios de origem: 
privativa, egoística, elitista, excludente, luxuosa.  
Até quase 100 anos depois de ser inventado, o telefone 
era inaccessível para a grande maioria da população.  

 

Ter um telefone em casa, até os anos 1960 era um luxo 
de poucos. Sua posse era declarada no imposto de renda 
como um ativo financeiro. Havia grandes negociantes de 
telefone naquela época. Dependendo da região chegava 
a valer o preço de um automóvel. Embora valorosa, essa 
tecnologia não é uma revolução da voz, faltou-lhe a 
democracia do gesto do alcance. Mesmo hoje, quando o 
telefone celular é um bem pessoal totalmente acessível, a 
voz que sai de um ouvinte para outro é restrita e 
restritiva. Não há eco ao alcance todos os ouvidos 
humanos. O rádio vive.... Dos anos 1920/1930 até os anos 
1960/1970, os milhares de rincões do Brasil profundo - 
as cidadezinhas do interior - como eram chamadas, 
geralmente possuíam um telefone público que servia a 
toda a população, com horas e até dias de espera para 
fazer ou receber uma ligação. Mas sempre havia no local 
alguém que tinha o seu telefone particular em casa, 
geralmente o prefeito, o fazendeiro abastado, o dono do 
armazém principal, ou mesmo, o padre. Para utilizá-lo 
num caso de emergência só rogando aos céus ou se 
valendo dos segredos inconfessáveis da terra...  ............. 
Já, a partir dos anos 1920/1930, o rádio ganhou as praças 
centrais das cidadezinhas e, logo, as casas das pessoas, 
mesmo as mais pobres. O espanto da voz humana chegou 
às casas. Ainda não havia a interlocução com a voz do 
rádio, até porque o telefone ainda não existia nos lares 
do rádio. São muitos os mistérios da voz humana que 
vêm de longe pelas ondas do rádio.  
O que a psicologia ainda não decifrou, daí a recalcitrante 
DR, é como a voz do rádio impactou a confecção da alma 
humana nas três ou quatro gerações que construíram 
seus novos sentidos de uma modernidade pré e pós-2ª 
Guerra Mundial. Como se erigiram as ideologias que 
hoje dividem os dois mundos fakes ou não, em puros e 
impuros, em certos e errados, em salvadores e infiéis.  
A magia da voz, muitas vezes independente de seu 
conteúdo, forjou gerações para se posicionarem frente 
ao desafio da vida. Para o bem e para o mal, seja lá o que 
isso significa, o rádio introduziu pela 1ª vez (daí a sua 
razão revolucionária) a Política na vida das pessoas. 
A Política, enfim, passou a ecoar nas casas, mesmo as 
mais miseráveis. Ainda que fosse na música, no rádio-
teatro, no humor e até nos heróis infantis.   
Com o rádio, 2 mil e 400 anos depois, a Ágora grega foi 
ressuscitada, só que dessa vez com os ouvidos atentos dos 
escravos. O rádio vive.  
Acho que, a essa altura, vocês devem saber o que faço 
com minha insônia. Não paro por aqui.  
Na próxima coluna vou trazer um pouco da história do 
rádio. O rádio vive. ■ ■ ■ 
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