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Tirar a história das cabeças
e das gavetas

Há anos pesquisamos a história do norte do Paraná, especialmente a de
Londrina e sua imprensa. Por força das circunstâncias – nosso vínculo com a
Universidade Estadual de Londrina – pesquisamos, preenchemos relatórios,
vez ou outra apresentamos algum trabalho em congressos e, com certa
regularidade, publicamos um artigo em algum periódico científico. Também
por força das circunstâncias, na maioria das vezes, o resultado de pesquisas e
de trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses acabam
numa gaveta.

Para os estudantes, a finalização de um trabalho significa a satisfação
do dever cumprido e, não raro, a realização de um sonho. Para os professores,
a defesa de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado é fundamental
para ascensão na carreira e melhor remuneração (incentivo de mérito por
titulação). Projetos de pesquisa significam possibilidade de melhor remuneração
na instituição (por meio da dedicação exclusiva) e aprovação de verbas em
editais de instituições de fomento à pesquisa. Porém, na maioria dos casos,
tanto a produção dos estudantes quanto a dos professores acaba mesmo é
numa gaveta. Bem feita, revisada, encadernada, bonita, mas inacessível à
sociedade e seus cidadãos. Depois de formado, depois de titulado, depois do
projeto de pesquisa encerrado, o destino mais comum, infelizmente, é mesmo
a gaveta.

Gaveta não é lugar de história. A história precisa ser difundida,
compartilhada, democratizada. A pesquisa e preservação da memória são
fundamentais para uma sociedade criar, fortalecer e consolidar sua identidade.
Saber o passado é imprescindível para entender o presente e planejar o futuro.
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Por isso – e para isso – a importância da pesquisa e da democratização de
seus resultados. Democratizar resultados significa publicar livros ou
disponibilizar o acesso às informações na rede mundial de computadores, ou
ambos. Significa distribuir convenientemente os exemplares de livros publicados
(precisam estar em escolas, bibliotecas e centros de estudo e pesquisa, e não
em estantes particulares de autoridades e amigos do autor, acumulando poeira)
e disponibilizar eletronicamente em sites de pesquisa, notadamente os das
universidades e órgãos oficiais do município e do estado, e não em blogs ou
espaços virtuais de relacionamento.

Entre 2006 e 2009, pesquisamos e produzimos alguns materiais sobre
a história de Londrina. Entre essas produções estão duas experiências da
imprensa londrinense, que decidimos não engavetar. A primeira relaciona o
jornal Paraná Norte ao projeto de construção do Hospital de Londrina, mais
tarde denominado (antes mesmo de construído e inaugurado) Santa Casa de
Misericórdia de Londrina e hoje denominado apenas Santa Casa de Londrina.
O jornal foi uma espécie de motivador – e aglutinador de forças – para o
sucesso do projeto de construção de um hospital de excelência médica,
guardadas, naturalmente, as devidas proporções e circunstâncias da época, e
de atendimento à população carente.

A publicação deste episódio destaca a possibilidade de aplicar a teoria
à prática, sem mistérios. Identificamos na ação do Paraná Norte elementos da
teoria da comunicação para o desenvolvimento, posta em prática nas décadas de 40 a
60 em países subdesenvolvidos, principalmente da América Latina. Muitos
veículos de comunicação e jornalistas, de uma forma ou de outra, em um
momento ou outro, trabalharam com esta teoria, mas a maioria absoluta
desses veículos e profissionais sequer ouviu falar dessa “tal” teoria. Identificados
os aspectos da teoria no papel do Paraná Norte antes e durante a realização
desse projeto grandioso à época (décadas de 30 e 40), simplesmente aplicamos
a teoria à realidade, ou seja, pesquisamos a história da Santa Casa de Misericórdia
de Londrina e fomos encaixando o papel do jornal – e destacando sua
importância – na motivação de autoridades, instituições, empresas e população
para o sucesso do empreendimento.
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Coletamos – e estamos organizando – fatos e informações novos do
processo de construção da Santa Casa, como os motivos da paralisação do
projeto no final dos anos 30, por exemplo. Para tanto, além das entrevistas
(história oral), pesquisamos a bibliografia disponível, jornais e revistas de época,
e rastreamos, por indicações pessoais e pela internet, quatro teses de doutorado
e uma dissertação de mestrado que versam sobre a organização da classe
médica, os serviços médicos prestados e a assistência social em Londrina. Ou
seja, boa parte de nossas referências sobre a Santa Casa de Londrina é de
história engavetada (teses e dissertações), inacessível para a maioria da população,
e que priva a sociedade de conhecer seu passado e entender seu presente.
Assim, para recuperar a história, abrimos algumas gavetas. Nosso empenho,
agora, é no sentido de não trancar – e isolar – o resultado dessa pesquisa
numa outra gaveta. Afinal, de nada adiantaria tirar de uma para trancar em
outra...

Num esforço constante e consistente, envolvendo médicos e as irmãs
de Maria de Schoenstatt da instituição, descobrimos fotografias absolutamente
inéditas da construção da Santa Casa (diversas fases, em diferentes tempos),
inauguração do serviços médicos (atendimentos e centro cirúrgico) e de
infraestrutura administrativa (lavanderia, cozinha e rouparia) e as estamos
publicando para reconhecer o esforço dos que se empenharam em construir
e colocar um hospital para funcionar e democratizar essas informações
imagéticas. Ainda há muito por recuperar, organizar e democratizar. Não
temos sequer uma fotografia da inauguração da Santa Casa de Londrina.
Uma de nossas fontes disse que havia um álbum com as imagens da inauguração,
mas que esse precioso acervo foi emprestado para alguém que nunca o
devolveu. Fica, então, o nosso apelo: quem pegou emprestado esse álbum,
que, pelo bem da história o devolva, pois em 2011 a instituição comemorará
os 75 anos da Irmandade da Santa Casa de Londrina (Iscal), fundada em 1º
de março de 1936, e pretende publicar um livro para comemorar a data.
Agora, não um apelo, mas um pedido: quem, por acaso, tiver em casa alguma
fotografia da Santa Casa e puder doá-la ou emprestá-la para reprodução, por
favor o faça. Tanto a administração do hospital quanto o Museu Histórico de

13



Londrina Padre Carlos Weiss estão muito interessados em ampliar o acervo
imagético deste marco histórico da saúde em Londrina.

Com o episódio do Paraná Norte, pretendemos deixar claro que escola
e sociedade podem, sim, interagir melhor. Não nos limitamos a estudar apenas
a teoria e imaginar hipoteticamente sua aplicação. Ela foi, de fato, aplicada
num objeto de estudo que ajuda a recuperar, preservar e, inclusive, instigar
novos estudos: a Santa Casa de Londrina.

Outra experiência histórica da imprensa londrinense foi a do rádio
esportivo. Nesse caso, pudemos comprovar que é possível aplicar uma
metodologia de pesquisa a situações locais e obter resultados relevantes para
a preservação da memória. Para recuperar parte da história do rádio esportivo
em Londrina (1947-1963), elegemos a história oral de corrente inglesa, usada
como técnica (nessa modalidade, os depoimentos colhidos são analisados de
maneira cruzada com outras fontes de pesquisa, geralmente, impressas).

Entrevistamos oito profissionais que fizeram esporte no rádio
londrinense entre os anos de 1947 e 1963 (ano em que a cidade ganhou sua
primeira emissora de televisão), além do filho do já falecido técnico de som
responsável pela montagem do equipamento utilizado na primeira transmissão
esportiva do rádio local. Os depoimentos foram fundamentais para escrever
a história com as palavras de quem a viveu. A escassa bibliografia sobre o
rádio em Londrina é bastante frágil em alguns pontos, principalmente no que
diz respeito a datas e acontecimentos. Com esta pesquisa, descobrimos – e
comprovamos – que a data da irradiação da primeira partida de futebol foi 7
de setembro de 1947, e não de 1949, como se acreditava até então.

Com essa técnica de entrevista, pudemos tirar a história da cabeça, ou
melhor, da memória de fontes primárias, ou seja, dos sujeitos e personagens
que viveram e construíram a história do rádio esportivo londrinense. Além
do valor histórico dos depoimentos, essas entrevistas ajudaram a, literalmente,
abrir mais algumas gavetas. Fotografias e recortes de jornais que faziam parte
do acervo pessoal dos colaboradores foram emprestados para reprodução.
Não foi fácil pesquisar e escrever essa história. Pelo contrário, foi extremamente
trabalhoso, pois nem todos os profissionais que passaram pelo rádio local
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residem em Londrina atualmente. Fomos até Guaratuba entrevistar Deolindo
Costa e, mais tarde, viajamos até Belo Horizonte para conversar com Willy
Gonser. A impossibilidade de novos deslocamentos nos obrigou a fazer outras
duas entrevistas por telefone: uma com Elias Harmuch – que mora em Irati –
e outra com João Bosco Tureta – residente nos Estados Unidos.

Quando o assunto é história do rádio londrinense, existe muita
preciosidade engavetada. A Folha de Londrina publicava, diariamente, a partir
de 1953, uma coluna, intitulada Coluna de Rádio, que divulgava fatos e fotografias
envolvendo o rádio da região. Esse tesouro histórico infelizmente está se
deteriorando nas estantes da Biblioteca Pública Municipal de Londrina.
Pesquisamos e fotografamos todas as edições da coluna que fizessem alguma
menção às transmissões esportivas. Além disso, encontramos na Biblioteca
Central da Universidade Estadual de Londrina dois bons trabalhos de
conclusão de curso sobre a história do rádio na cidade, que, depois de
apresentados, foram esquecidos à poeira. O primeiro deles é um documentário
sobre o rádio em Londrina, feito por Marcelo Rocha e Sidnei Cuissi.
Felizmente, conseguimos as fitas VHS com as entrevistas brutas em vídeo, já
migrados para DVD e disponibilizadas para auxiliar pesquisas futuras. O
segundo trabalho era especificamente sobre o rádio esportivo na cidade.
Entramos em contato com o autor, Marcelo Militão, mas as fitas com as
entrevistas gravadas em áudio acabaram se perdendo. Levando em
consideração que alguns de seus entrevistados já faleceram, trata-se de uma
perda histórica irreparável.

Mais do que demonstrar que é possível aplicar localmente teorias e
metodologias de abrangência mundial, a publicação destas duas experiências
históricas da imprensa londrinense objetiva chamar a atenção da sociedade
para a necessidade de recuperar e preservar a memória para a consolidação
de sua identidade. Para tanto, é preciso envolvimento e democratização de
resultados. Neste sentido, esta publicação é uma tentativa de impedir que,
mais uma vez, a história seja engavetada.

Boa leitura!
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A construção da Santa Casa de Misericórdia em Londrina
representou um grande marco para o atendimento à saúde. Inaugurada
em 7 de setembro de 1944, possibilitou uma significativa ampliação
dos serviços médicos, que já na década de 30 evidenciavam suas
limitações estruturais diante da crescente demanda. Além de sua
importância para o desenvolvimento da região, a construção da Santa
Casa se deu em circunstâncias peculiares, em que a participação da
população foi decisiva para sua viabilização.

O envolvimento popular na construção de um dos maiores
hospitais do Paraná foi possível por meio de campanhas que
incentivaram a mobilização social em torno do projeto. Essas
campanhas encontraram no jornal Paraná Norte – o primeiro veículo
de comunicação de massa de Londrina – um meio de se propagar, e
assim suscitar a participação de todos no empreendimento.

O uso da comunicação de massa – sempre conjugada com a
interpessoal – para despertar o interesse e o apoio das pessoas ao projeto,
apresenta as características da comunicação para o desenvolvimento1, teoria
aplicada em redes comunicativas que apoiam programas de mudança
nos países em desenvolvimento.

As bases teóricas sobre a comunicação para o desenvolvimento
surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial e em meio à Guerra Fria,
derivadas de teorias de mudança social que tentavam identificar os

O papel do Paraná Norte
na construção da Santa Casa

1 O termo comunicação para o desenvolvimento aparece, aqui, destacado em itálico para referir-se à
teoria. Ele será repetido diversas vezes ao longo do texto sem destaque em itálico. Só aparecerá
novamente grafado em itálico quando referir-se incisivamente à teoria.
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problemas que impediam o crescimento econômico de países
subdesenvolvidos. Sua aplicação, no entanto, nem sempre está
relacionada ao conhecimento ou domínio de suas fundamentações
teóricas. Na realidade, em grande parte dos casos, ela é
inconscientemente aplicada, sem que seus protagonistas (jornalistas e
veículos de comunicação) conheçam a existência do termo e os
bastidores da teoria.

Seus principais teóricos alertam que não se trata de um modelo
fechado. Assim, os conceitos, critérios e procedimentos defendidos
por Schramm (1973) e Waisbord (2003) não são classificados como
regras universais e imutáveis. São, na realidade, características
observadas em experiências bem-sucedidas de sua aplicação.

Conceitos e aplicações deste modelo foram utilizados no
processo comunicativo que mobilizou autoridades, instituições,
empresários e a população para a construção da Santa Casa de
Misericórdia de Londrina. Aspectos como a integração entre
abordagens governamentais e comunitárias, a articulação entre
comunicação de massa e interpessoal, a distribuição das mensagens
e a dinâmica planejada – algumas das condições defendidas por
Schramm e Waisbord – são identificados e analisados nas mensagens
veiculadas pelo Paraná Nor te .  Essa análise pode def inir a
contribuição do jornal no processo, uma vez que, de fato, o projeto
foi concretizado com a participação dos cidadãos londrinenses.

A teoria do jornalismo de desenvolvimento2 que, em sua essência,
se propõe a “contribuir para o desenvolvimento do país”, também
é utilizada para explicar como se deu o apoio do jornal ao
empreendimento. Contudo, este tipo de jornalismo apresenta um
dilema ético, responsável pela distinção entre suas duas principais
formas de aplicação: o investigativo e o autoritário-benevolente. Esse
dilema diz respeito à postura que a imprensa deve adotar quando

2 O termo jornalismo de desenvolvimento aparece, aqui, destacado em itálico para referir-se à teoria. Ele será
repetido diversas vezes ao longo do texto sem destaque em itálico. Só aparecerá novamente grafado
em itálico quando referir-se incisivamente à teoria.
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se trata do envolvimento – e apoio – aos projetos de mudança
lançados pelo governo.

O jornalismo de desenvolvimento que se coloca a favor dos
programas de mudança deve saber equilibrar sua função de mobilizador
e incentivador com o seu papel crítico, fundamental à prática jornalística
e à sociedade democrática. O jornalismo de desenvolvimento que
apresenta esse dois aspectos em equilíbrio é o chamado investigativo. Já
o autoritário-benevolente – que se relaciona muito mais a um projeto
desenvolvimentista e não de desenvolvimento – não exerce a crítica
objetiva, servindo unicamente como porta-voz das ideias e projetos
do governo.

Na atuação do Paraná Norte durante a construção da Santa Casa,
essas questões éticas foram analisadas, considerando os interesses
envolvidos na criação do hospital e as influências externas no
conteúdo das mensagens veiculadas. Os motivos que levaram à
criação do jornal e sua relação com a Companhia de Terras Norte do
Paraná são alguns fatores analisados para se definir o tipo de
jornalismo de desenvolvimento (investigativo ou autoritário-benevolente)
por ele praticado.

Além do suporte teórico aplicado na análise do jornal, o contexto
histórico que levou à construção da Santa Casa também será abordado.
A estrutura precária e limitada de assistência médica nos primeiros
anos da colonização tornava necessária a construção de um hospital.
O crescimento acelerado da população e os surtos de doenças tropicais
– que encontravam no cenário de desmatamento as condições ideais
para sua proliferação – evidenciavam a limitação dos serviços médicos.

Também nessa época, os indigentes se tornaram um dos principais
focos de preocupação do jornal, dos médicos e da população. Isso porque
a situação de miséria e a falta de ações do poder público para garantir
condições básicas de saúde a essas pessoas – principalmente
atendimento médico durante as epidemias de doenças tropicais – eram
constantemente retratadas em suas páginas. Ao expor a situação dos
indigentes, o Paraná Norte buscou incitar o comprometimento da

O papel do Paraná Norte na construção da Santa Casa
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população com uma causa “cristã” e “humana”: a construção de um
hospital de caridade que os atendesse.

Um impasse manteve, durante anos, o projeto de construção do
hospital estagnado. Interesses de grupos sociais distintos (a CTNP, a
classe médica e o poder econômico dominante) provocaram a
paralisação das campanhas em favor do empreendimento. Mesmo com
o apoio social, e os constantes apelos do jornal, o projeto passou alguns
anos apenas no papel, sem que alguém assumisse as rédeas da
campanha.

O contexto histórico de Londrina, nas décadas de 30 e 40, é
essencial para compreender o porquê do apoio a este projeto específico,
em detrimento de tantos outros de igual importância para a cidade em
seus primeiros anos de formação. Entender o contexto também é
fundamental para analisar o modo como o jornal despertou o interesse
e o envolvimento social na viabilização do hospital, cumprindo, assim,
como afirma Schramm (1973), com a principal função da comunicação
para o desenvolvimento: a de criar o “clima” para que mudanças se
tornem aceitas e, mais que isso, desejáveis.

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas
(história de Londrina, saúde e jornalismo), além do resgate de
documentos e periódicos de época e uso da história oral, fundamental
para o direcionamento descritivo, que permitiu a reconstrução histórica
a partir de entrevistas realizadas com pioneiros, médicos e historiadores.
A pesquisa bibliográfica, como defende Ida Regina Stumpf (2005), é o
planejamento global e inicial de qualquer trabalho, e se refere à
identificação, localização e obtenção de bibliografia pertinente ao tema.

Neste caso, a revisão bibliográfica foi realizada para apresentar
os referenciais teóricos da comunicação para o desenvolvimento – com autores
como Schramm (1973) e Waisbord (2001, 2005) – do jornalismo de
desenvolvimento – apresentado por Kunczik (2002) – e para construir o
contexto histórico de Londrina nas décadas de 30 e 40.

A pesquisa em documentos e periódicos foi essencial para o
direcionamento analítico do trabalho, que se propôs a pesquisar a
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atuação do Paraná Norte antes e durante a construção da Santa Casa
de Misericórdia de Londrina. Para tanto, além do estudo de trechos
publicados pelo jornal e reproduzidos em teses e dissertações, foram
realizadas pesquisas nas edições microfilmadas do periódico,
disponíveis para leitura no Centro de Documentação e Pesquisa
Histórica (CDPH) e no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos
Weiss, ambos da Universidade Estadual de Londrina.

A história oral, por fim, se somou aos demais métodos para
recuperar o contexto histórico em que se deu a construção do hospital.
As narrativas de uma história de vida, segundo Lang (1996), permitem
a reconstrução das relações sociais, profissionais e afetivas
estabelecidas com os demais membros da sociedade.  Ela possibilita,
ainda, romper com o valor apenas informativo da entrevista. O
depoimento oral tem sua riqueza, muitas vezes, na descrição de um
fato desconhecido, corriqueiro, que se adiciona à narrativa de uma
história detalhada e “humana”.

Além da recuperação histórica, o objetivo foi confirmar a
experiência da comunicação para o desenvolvimento nas páginas do
Paraná Norte e atestar seu papel de mobilizador de instituições, empresas
e população para a participação efetiva na construção da Santa Casa.
Experiências como essa – em que a comunicação assume postura
favorável a projetos de desenvolvimento – são muito comuns, embora
quase sempre seus protagonistas desconheçam a existência da teoria.

O uso da comunicação para
promover mudanças

Das mudanças sofridas pelas sociedades no processo de
desenvolvimento, as que provocaram mais impactos foram as do
campo da comunicação. O avanço dos meios de comunicação e dos
transportes permitiu ao homem transcender as experiências que se
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limitavam ao contato direto com outros seres humanos, para uma
relação indireta com o mundo. As transformações que vêm marcando
o desenvolvimento das sociedades têm suas origens nesta mudança de
percepções do homem em relação à natureza e à extensão do mundo
em que vive.

Segundo Schramm (1973, p.20), “na sociedade humana, sempre
que a mudança é iminente, ou onde ela ocorre, há um fluxo de
comunicação”. No processo de desenvolvimento a comunicação
desempenha papel fundamental na viabilização das mudanças, pois
pode espelhar as aspirações da (ou, pelo menos, parte da) população,
orientar e dinamizar os trâmites, e esclarecer as novas realidades aos
cidadãos. Nas sociedades em modernização, o uso planejado e
propositado da comunicação é essencial para a eficácia do modelo de
desenvolvimento.

Nos países em desenvolvimento, a luta constante contra a
pobreza, a fome e outros problemas estruturais e sociais, justifica a
necessidade de participação da imprensa no esforço para a
mobilização em busca de mudanças. Desta necessidade surge, como
apresenta Pye (1973), um dilema fundamental inerente ao papel da
imprensa, ou seja, por um lado, mobilizar a população e, por outro,
ser crítica e objetiva.

É atribuição da imprensa democrática atuar como inspetor-geral
do governo, ou seja, que o sujeite a uma análise crítica para assegurar
certo grau de integridade política. Eximir-se desta função não só
comprometeria seu desenvolvimento como instituição social, mas
também privaria a sociedade do mais importante elemento para o
desenvolvimento – a crítica objetiva. Por outro lado, aliada a essa
função, a imprensa deve enfrentar o desafio de mobilizar a população
para os programas de desenvolvimento, atuando como principal
comunicadora dos líderes e inspiradora das massas. “Isso requer um
equilíbrio entre o papel normal, o de crítica livre e objetiva, e o papel
dinâmico, o de inspirar mudança e influenciar as mentes de povos em
transição.” (PYE, 1973, p.54).
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Além de atuar na mobilização das massas, a comunicação para o
desenvolvimento apresenta outras funções. De acordo com Schramm
(1973), ela estabelece o clima em que as mudanças podem realizar-se.
Ou seja, por meio da construção de imaginários desejados – que
expressem as mudanças de vida, as possibilidades de desenvolvimento
econômico e de modernização – a comunicação pode despertar nos
indivíduos a vontade de participar e trabalhar pelo desenvolvimento.
Ela também atua como multiplicador, posto que, como explica Oshima
(1973, p.32), “o desenvolvimento pode ser incentivado sobre uma base
de amostragem, e a comunicação usada para tomar parte nos padrões,
nas descobertas, e no exemplo daquele desenvolvimento”.

A função multiplicativa da comunicação é resultado de seu poder
de aumentar e difundir a empatia entre suas audiências. Os meios de
comunicação têm introduzido na vida das pessoas, através da
experiência indireta, o contato com o novo e o inusitado, incutindo
um sentimento empático com relação a estas novas realidades, que
permite, deste modo, a incorporação destas novas experiências na
sociedade. Na realidade atual, esse processo é identificado e denunciado
pela teoria da Agenda Setting.

Ao ampliar a escala humana de observação, os meios de
comunicação aumentam também a capacidade humana de
compreensão. A pessoa que ouve ou vê um “programa de
comunicação de massa” não está simplesmente excedendo o
alcance de seus próprios órgãos do sentido, ela está sendo atingida,
e de algum modo transformada, por uma versão composta e
orquestrada da nova realidade sensorial. O que é mais, ela está
aprendendo como identificar a si mesma nas situações apresentadas
a ela. Este é o elemento principal que dá à comunicação sua
propriedade multiplicativa [...]. (LERNER, 1973, p.140).

Disseminando-se ideais de mudança, apoiados por experiências
bem-sucedidas de desenvolvimento, e construindo-se o clima favorável
às inovações, os “custos” humanos e econômicos do projeto de
modernização diminuem significativamente.  Isso porque as pessoas
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são encorajadas a tentar novos comportamentos e incentivar seus
colegas e familiares a fazer o mesmo. Ao perceber as vantagens das
inovações das experiências relatadas, buscam se adaptar e experimentar
a aplicação das sugestões que lhes foram mostradas através dos meios
de comunicação.

O papel da imprensa também é fundamental para obter a coesão
das pessoas e implantar a ideia de nacionalidade e unidade. Somente após
o estabelecimento desta unidade é que a comunicação deve se voltar
para o estímulo de aspirações e desejos de mudança, e, então, mobilizar
as pessoas a serem ativas no programa. De acordo com Lerner (1958,
p.348 apud SCHRAMM, 1973, p.33), o processo de modernização
começa quando “alguma coisa estimula o camponês a querer ser um
fazendeiro ou agricultor proprietário, o filho do camponês a querer
aprender a ler, de modo que ele possa trabalhar na cidade, a filha a
querer usar um vestido e fazer um penteado”.

No Brasil, a utilização da comunicação para incitar valores
nacionalistas foi intensificada nos períodos de governo Vargas (1930-
1945 e 1950-1954), mas se tornou explícita e evidente durante a
ditadura militar. Neste período, programas como Amaral Neto, o
repórter – exibido pela Rede Globo na década de 70 – buscavam
implantar os ideais de integração nacional por meio da exaltação dos
belos cenários do país e das realizações do regime. Com um discurso
ufanista dotado de interpelações ideológicas, Amaral Neto
apresentava a construção de um Brasil próspero que justificava a
existência de um governo militar.

Apesar de a comunicação ter reconhecida importância no
processo de desenvolvimento, abordagens teóricas distintas, que se
baseiam em diferentes premissas sobre a origem do
subdesenvolvimento, apontam os problemas e limitações de sua
aplicação. Para conciliar as bases teóricas com a experiência prática,
na sequência, serão abordadas algumas teorias – e suas limitações –
para só então explicitar o modelo defendido por teóricos como o ideal
de aplicação da comunicação para o desenvolvimento.
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Premissas teóricas da comunicação
para o desenvolvimento

Os estudos sobre a comunicação para o desenvolvimento
surgiram nos anos 50 com os programas de ajuda internacional,
realizados no pós-guerra em países da América Latina, Ásia e África.
Tais estudos derivam de teorias de desenvolvimento e mudança social
que buscavam identificar os principais problemas que impediam o
crescimento de países subdesenvolvidos. Segundo Waisbord (2001),
essas teorias baseavam-se em visões otimistas que acreditam na
possibilidade do mundo pós-colonial se aproximar – em termos de
desenvolvimento – dos países ocidentais.

O conceito de desenvolvimento era originalmente pensado como
“o processo pelo qual sociedades do Terceiro Mundo poderiam se tornar
mais parecidas com sociedades desenvolvidas do ocidente, em termos
de sistema político, crescimento econômico e níveis de educação3”.
(INKELES; SMITH, 1974 apud WAISBORD, 2001, p.1).

Neste contexto surgiram as primeiras definições de comunicação
para o desenvolvimento, que refletiam diferentes premissas científicas
além de interesses políticos e de organizações do campo do
desenvolvimento. Seu objetivo, apontado por recentes definições, é o
de “aumentar a qualidade de vida da população, incluindo aumento de
renda e bem-estar, erradicar as injustiças sociais, promover a reforma
agrária e a liberdade de expressão e estabelecer centros comunitários
para o lazer e entretenimento4”. (MELKOTE, 1991 apud WAISBORD,
2001, p.2).

Os primeiros estudos nesse campo foram dominados pelo
paradigma da mudança de comportamento, defendida pela teoria da

3 Tradução livre do original:  “the process by which Third World societies could become more like
Western developed societies as measured in terms of  political system, economic growth, and
educational levels”.
4 Tradução livre do original: “to raise de quality of  life of  populations, including increase income
and well-being, eradicate social injustice, promote land reform and freedom of speech, and establish
community centers for leisure and entertainment”.
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modernização como a base das transformações. Os problemas de
subdesenvolvimento estariam ligados à falta de conhecimento, portanto,
não poderiam ser solucionados apenas com assistência econômica –
como feito na Europa do pós-guerra com a aplicação do Plano Marshall,
mas sim eliminando-se os déficits culturais e informacionais destas
sociedades.

A teoria da modernização defendia a existência de uma cultura
tradicionalista – ligada a valores de autoritarismo e de resistência às
inovações – que inibia atitudes de mudança. Baseados na ideia
apresentada por McClelland (1961 apud WAISBORD, 2001) e Hagen
(1962 apud WAISBORD, 2001), de que comportamentos pessoais
determinam a estrutura social, os defensores da teoria da modernização
acreditavam que a mudança de ideias – por meio dos meios de
comunicação – seria capaz de transformar comportamentos, e
consequentemente, incitar valores de modernidade em oposição aos
da cultura tradicionalista dominante. A ênfase centrada na mídia, como
explica Waisbord (2001), foi dada a atividades que visavam aumentar
a alfabetização e, consequentemente, permitir às pessoas abandonar
os valores tradicionais.

A difusão de mídias tecnológicas se tornou indispensável para o
processo de desenvolvimento defendido pela teoria da modernização.
O nível de modernização seria, então, medido pela penetração dos
meios de comunicação nas sociedades. “A mídia se tornou canal e
indicadora de modernização: ela serviria como agente difusora da
cultura moderna, e também, apresentaria o grau de modernização da
sociedade.” (WAISBORD, 2001, p.4).

A teoria da modernização deu origem a vários estudos sobre a
comunicação para o desenvolvimento, que, apoiados no paradigma da
mudança de comportamento, diferenciavam-se no enfoque dado à
análise. Um dos principais estudos derivados da teoria da modernização
foi elaborado por Everett Rogers (1962, 1983 apud WAISBORD, 2001,
p.4), e focava na importância da difusão de inovações. De acordo com
sua teoria, um indivíduo passa por cinco fases para adotar uma inovação:
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sensibilização; conhecimento e interesse; decisão; experiência e
adoção/rejeição. Para a eficácia da incorporação de inovações, as
pessoas mais propensas a adotá-las tornam-se modelos incentivadoras,
estimulando a aceitação das mudanças.

O foco psicológico e individualista dado às teorias da
modernização foi alvo de críticas nos anos 70. Seus defensores
reconheceram a necessidade de inserir uma análise sóciocultural da
realidade que se buscava transformar por meio da comunicação. O
paradigma da mudança de comportamento foi abandonado por grande
parte dos pesquisadores.

As premissas que baseavam os estudos da modernização também
foram questionadas pela teoria da dependência. Esta teoria,
desenvolvida na América Latina, incorporava visões marxistas de que
os problemas do Terceiro Mundo eram, em tese, reflexos da dinâmica
geral do capitalismo. Seus teóricos defendiam que os problemas dos
países subdesenvolvidos não eram internos, como pregava a teoria da
modernização, mas externos, referentes à forma com que as antigas
colônias foram incorporadas à economia global.

Além disso, fatores internos – como a distribuição desigual de
terras, assistência médica precária e outros problemas estruturais –
agravavam a situação de países subdesenvolvidos.  “Intervenções
estavam condenadas ao fracasso uma vez que as condições básicas,
que poderiam tornar possível para as pessoas a adoção de novas atitudes
e comportamentos, estavam faltando5.” (WAISBORD, 2001, p.16).

A crítica à teoria da modernização também é direcionada à
inexistência de uma análise da estrutura midiática, que deveria
considerar as implicações de conteúdo, propriedade e controle da mídia.
Pesquisas mostraram que a programação dos meios de comunicação
em grande parte dos países da América Latina não apresentava
conteúdo voltado para mudanças sociais e estruturais; ao contrário,
estava centrada em interesses comerciais.

5 Tradução livre do original: “Interventions were doomed when basic conditions that could make
it possible for people to adopt new attitudes and behaviors were missing.”
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Soluções para o desenvolvimento exigiam uma grande mudança
nas estruturas midiáticas que eram dominadas por princípios
comerciais e interesses estrangeiros. Seriam necessárias políticas
para promover metas de interesse público que colocariam a mídia
a serviço das pessoas e não da ideologia capitalista6. (WAISBORD,
2001, p.17).

A ineficácia dos programas para amenizar os problemas em países
do Terceiro Mundo colocava em questionamento as premissas teóricas
nas quais tais intervenções estavam baseadas. A teoria da modernização
tornou-se alvo de críticas também pela teoria da participação, que
questionava a visão de desenvolvimento dos estudos da modernização,
considerada paternalista e etnocêntrica por basear-se em uma concepção
ocidental de progresso.

A maior crítica, porém, à teoria da modernização foi direcionada
à inexistência de participação de pessoas na instrumentalização dos
projetos de desenvolvimento, que ignoravam as diversidades culturais
e as implicações de cada contexto social. As inovações estavam sendo
impostas sem considerar os valores tradicionais aos quais a população
se encontrava atrelada, o que condenou ao fracasso a maioria dos
programas de desenvolvimento.

Segundo Waisbord (2001, p.18), “projetos de modernização
subestimaram a importância do conhecimento local e as conseqüências
da interação entre a cultura local e idéias estrangeiras”. O autor relata
que em uma determinada comunidade a chegada de água encanada
não agradou a todos, que reservaram seu uso apenas para o banho, já
que seu gosto não havia sido aprovado. Nesta situação, ele coloca que
não adiantaria tentar convencer as pessoas dos benefícios da água
baseados em razões científicas. Seus costumes e hábitos tradicionais
estavam sendo simplesmente descartados para a introdução de um novo
conhecimento que se apresentava como “verdadeiro”.

6 Tradução livre do original:  “Solutions to underdevelopment required major changes in media
structure that were dominated by commercial principles and foreign interests.”
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A comunicação para o desenvolvimento ganhou uma redefinição
segundo a teoria da participação. Alguns passaram a considerá-la como
“a utilização sistemática de canais e técnicas de comunicação para
aumentar a participação das pessoas no desenvolvimento7”
(WAISBORD, 2001, p.18), além de informar, motivar e treinar as
pessoas para as inovações. Outros defendiam a necessidade de
centralizá-la não mais na mídia, mas nas questões humanas dos projetos
desenvolvimentistas, deixando de lado a abordagem persuasiva da
comunicação.

Comunicação é a articulação de relações sociais entre indivíduos.
As pessoas não devem ser forçadas a adotar novas práticas, não
importando quão benéficas possam parecer para agências e
governos. Ao contrário, as pessoas precisam ser encorajadas a
participar ao invés de simplesmente adotar práticas baseadas na
informação8. (WAISBORD, 2001, p.18).

Os ideais da teoria da participação foram fortalecidos, também,
pelos estudos de Paulo Freire, que apresentou a necessidade de
conscientização por meio da comunicação, cuja essência era por ele
definida como interação comunitária e educação.  Seu diagnóstico dos
problemas do Terceiro Mundo revelava falhas comunicativas e não
informacionais, como foram apontadas no início pela teoria da
modernização.

O modelo de comunicação para o desenvolvimento apresentado
por Freire (1990 apud WAISBORD, 2001, p.18), era focado nas pessoas
e na importância da comunicação interpessoal. Estudos mostraram
que grupos marginalizados preferiam a comunicação “cara a cara” à
comunicação intermediada por meios de comunicação. Freire

7 Tradução livre do original: “the systematic utilization of  communication channels and techniques
to increase people’s participation in development”.
8 Tradução livre do original: “Communication is the articulation of  social relations among people.
People should not be forced to adopt new practices no matter how beneficial they seem in the eyes
of agencies and governments. Instead, people needed to be encouraged to participate rather than
adopt new practices based on information.”
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introduziu a noção de “grupos de mídia”, em que as pessoas eram
incentivadas a analisar criticamente os problemas da comunidade e
“articular seus pensamentos e sentimentos no processo de organização
comunitária”. (WAISBORD, 2001, p.19).

Apesar das divergências quanto às premissas teóricas para a
fundamentação da comunicação para o desenvolvimento, autores têm
apresentado ideias gerais para sua análise e aplicação. As intervenções
para o desenvolvimento devem considerar questões e estratégias que
poderão determinar ou não a eficácia dos projetos.

Intervenções planejadas: condições para a
eficiência da comunicação

Experiências bem-sucedidas de aplicação tornaram possível a
formulação de condições gerais para a eficiência das intervenções
comunicativas no processo de mudanças. Waisbord (2005) apresenta
cinco ideias-chave na prática da comunicação para o desenvolvimento:
a centralização do poder, a integração entre abordagens governamentais
e comunitárias, estratégias múltiplas de comunicação, articulação entre
comunicação de massa e interpessoal e incorporação de fatores pessoais
e contextuais para compreender o papel da comunicação na mudança
de comportamentos.

A centralização do poder se refere à delegação de autoridade
aos membros da comunidade, que, adquirindo conhecimento de seus
problemas, podem tomar decisões sobre os rumos das mudanças a
serem implementadas. Segundo o autor, “o propósito de iniciativas de
desenvolvimento é contribuir no processo pelo qual as comunidades
adquirem maior controle de suas vidas9”. (WAISBORD, 2005, p.79).

A segunda ideia apresentada pelo autor surgiu de experiências
de intervenção que não deram certo por se basearem em projetos
9 Tradução livre do original: “the purpose of  development initiatives is to contribute to processes
by which communities gain more control over their lives”.
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impostos pelos governos, que não correspondiam às expectativas e
necessidades das comunidades. A ideia defendida por Waisbord é de
que as intervenções devem integrar atuações do governo e das
comunidades, que, como foi apresentado pela teoria da participação,
têm papel fundamental no processo de desenvolvimento, tanto em seu
planejamento como em sua concretização.

Essa abordagem integrada não deve, de maneira nenhuma,
subestimar a importância da atuação dos governos nos programas de
desenvolvimento. Campanhas e projetos que recebem apoio de
governos são, segundo o autor, muito mais propensos a alcançarem
resultados positivos.

A utilização de estratégias múltiplas de comunicação é a terceira
ideia apontada pelo autor para a eficácia das intervenções. Diferentes
contextos exigem aplicação de diferentes técnicas e abordagens
comunicativas. Casos em que o problema detectado necessita da
conscientização de um grande número de pessoas – situações de
epidemia, por exemplo – devem contar com a educação convencional
e intervenção midiática. Problemas de nutrição, condições sanitárias,
educação, planejamento familiar, AIDS, mortalidade infantil e outros
devem ser tratados com a mobilização da sociedade e de organizações.
Também a mídia popular – grupos de música, teatro, rádios
comunitárias – é eficaz para promover o debate nas comunidades.

As campanhas de vacinação contra a poliomielite demonstram a
utilização eficaz dos meios de comunicação de massa para a
conscientização da população. Estudos10 apontam que os fatores
decisivos para a erradicação da doença no Brasil foram: o aumento do
poder imunogênico da vacina e os elevados índices de vacinação
obtidos por campanhas nacionais a partir de 1988, quando passaram a
ser disseminadas pela mídia.

A quarta ideia apresentada consiste na articulação da
comunicação de massa e a interpessoal. Os meios de comunicação de

10 Estudos disponíveis em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2176/
poliomielite.htm>.
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massa são importantes para o conhecimento de problemas, e, pelo seu
amplo alcance, disseminar informações entre as audiências para
promover discussões. Sua utilização, porém, deve estar combinada com
a intervenção de redes sociais, uma vez que o processo de tomada de
decisões depende não apenas do conhecimento coletivo dos problemas,
mas da troca de opiniões entre os membros da comunidade.

A mídia tem efetivos poderes apenas indiretamente, estimulando,
por meio da comunicação, e tornando possível que as mensagens
sejam introduzidas nas redes sociais para, deste modo, tornar-se
parte das interações cotidianas. Comunicação interpessoal é
fundamental para persuadir pessoas sobre crenças específicas e
práticas, como a decisão de mães para a vacinação de seus filhos, a
incorporação de hábitos de higiene e limpeza da comunidade11.
(WAISBORD, 2005, p.81).

A última ideia sugerida por Waisbord apresenta-se como uma
necessidade deixada de lado nas teorias da modernização, e mais tarde
incorporada pelos seus próprios teóricos. Trata-se da importância dos
fatores pessoais e contextuais na constituição do comportamento dos
indivíduos. As intervenções, portanto, devem considerar ambos para a
introdução – e consequente aceitação – de novas atitudes.

Schramm (1973) também reconhece a necessidade de adaptar a
comunicação à cultura que se pretende implantar o projeto de mudança.
As inovações devem ser viáveis e exequíveis à comunidade, e o projeto
de desenvolvimento deve ser explicado de maneira que as pessoas
possam compreendê-lo. O porquê e o como terão prioridade nas
mensagens de mudança, caso contrário, tornam-se descontextualizadas
e despropositadas.

O autor também aponta outros fatores importantes para o
planejamento de intervenções. A dinâmica planejada, segundo Schramm

11 Tradução livre do original: “The media have powerful effects only indirectly, by stimulating peer
communication and making it possible for messages to enter social networks and become part of
everyday interactions. Interpersonal communication is fundamental in persuading people about
specific beliefs and practices  such as mothers’ decisions to vaccinate their children, adopt hygiene
practices, and keep communities clean.”
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(1973), é importante para determinar a eficiência do conteúdo das
mensagens, que deve ser elaborado nos níveis sociológicos e
psicológicos. Niehoff  e Anderson (apud SCHRAMM, 1973, p.34)
afirmam que “quando existem necessidade sentida e forte benefício
de ordem prática juntamente com a cooperação voluntária dos
receptores”, então as condições que impedem a mudança podem ser
superadas.  As mensagens, portanto, devem ser construídas para suscitar
“uma necessidade sentida”, destacar uma “forte vantagem prática” e
estimular a “cooperação voluntária”.  Na construção da Santa Casa de
Misericórdia de Londrina, como será visto adiante, as reportagens
elaboradas pelo jornal Paraná Norte se estruturavam sobre estes três
aspectos apresentados por Schramm: A necessidade de ampliar os
atendimentos médicos na cidade; a vantagem de construir um grande
hospital para atender a demanda crescente; e a consequente mobilização
da população para a participação neste empreendimento.

Também a demonstração é apontada como eficiente abordagem
na comunicação para o desenvolvimento. Utilizar-se de exemplos bem-
sucedidos de mudança pode incentivar e encorajar as pessoas a
adotarem atitudes de mudança e participarem do processo de
transformação. Uma campanha lançada em 2009 pelo Ministério da
Educação para a valorização dos professores utilizou exemplos de países
com elevados índices de desenvolvimento, nos quais, segundo
depoimentos, o grande responsável por tais conquistas foi o professor.
A propaganda é um convite para as pessoas participarem do processo
de desenvolvimento do país, assumindo o papel apresentado como
fundamental para este crescimento: o de professor.

Islam (2002), em sua análise da comunicação para o
desenvolvimento, aponta três fatores básicos para sua eficácia: a
independência, para que mensagens não sejam afetadas por interesses de
grupos específicos; a qualidade da informação, que, obedecendo aos
critérios de “valores da notícia”, constituirá uma fonte de conhecimento
dos problemas para os membros da comunidade; e o amplo alcance, que
determinará a amplitude dos reflexos das intervenções na sociedade.
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Essas questões – e outras apontadas por diferentes autores –
são analisadas, juntamente com as características do jornalismo de
desenvolvimento, abordado a seguir, nas mensagens do jornal Paraná Norte
durante o processo de mobilização social para a construção daquela
que se tornou o mais importante empreendimento da saúde na década
de 40 em Londrina: a Santa Casa de Misericórdia.

O jornalismo de desenvolvimento

Os meios de comunicação, de uma maneira geral, têm servido
como instrumentos para o desenvolvimento de países, o jornalismo,
claro, também exerce essa função. O jornalismo de desenvolvimento
se refere a uma visão do jornalismo segundo a qual “a reportagem
dos eventos de importância nacional e internacional deveria ser
construtiva, no sentido de contribuir positivamente para o
desenvolvimento do país em questão”. (KUNCZIK, 2002, p.131).

Esse termo surgiu pela primeira vez em 1967, e, ainda que
comunicadores desconheçam tal denominação, seus fundamentos têm
sido aplicados nas redes comunicativas que sustentam projetos de
mudança. Segundo Kunczik, não se trata de uma forma específica
de jornalismo. Em termos, sem considerar o conteúdo ou a ética
profissional, todo jornalista que atua em um país em desenvolvimento
exerce a função de jornalista de desenvolvimento.

Para Vilanilam (1979, p.33 apud KUNCZIK, 2002, p.132), o
jornalismo de desenvolvimento é aquele que “se relaciona com os
projetos e os programas lançados em um país economicamente
atrasado a fim de oferecer certos níveis mínimos de vida para as
pessoas”. A relação estabelecida com os projetos de mudança deve
se basear na divulgação de mensagens, no encorajamento das pessoas
para a incorporação de inovações e na mobilização das pessoas para
participarem do processo.
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Para se ter uma ideia da eficácia prática do jornalismo de
desenvolvimento, ainda que este esteja bastante presente na imprensa
brasileira, basta lembrar que sua aplicação foi um dos pilares para a
implementação do projeto nacional-desenvolvimentista no governo
Juscelino Kubitschek (1955-1960). A atuação das revistas Manchete e
O Cruzeiro, neste sentido, foi de fundamental importância para que a
população brasileira acreditasse na grandiosidade do projeto e
contribuísse direta ou indiretamente para sua consolidação.

Pesquisas de opinião12 realizadas no período de 1958 a 1960
revelaram uma mudança bastante significativa no número de pessoas
que se declaravam favoráveis ao projeto de modernização do país. Na
pesquisa realizada em janeiro de 1958, as opiniões a favor
representavam apenas 21% dos entrevistados. Já em março de 1960,
quando se realizou nova contagem, o número de pessoas favoráveis
ao projeto havia subido para 74%.

Essa progressiva simpatia pelo nacional-desenvolvimentismo,
como conclui Prado (2007), só poderia ter sido causada por uma ampla
campanha midiática de divulgação do projeto de mudança.  O autor
identifica, portanto, a atuação decisiva das revistas Manchete e O Cruzeiro
na construção simbólica dos ideais de desenvolvimento que buscavam
ser implantados.

A temática do desenvolvimento era recorrente nestas publicações,
que aumentavam seu impacto sobre o público com o uso constante de
imagens. Para incutir na população os ideais de mudança e
modernidade, as revistas buscaram, como afirma Prado (2007, p.90),
“familiarizar os brasileiros com ícones da sociedade industrial e novos
hábitos de consumo”. Um exemplo disso pode ser verificado na ênfase
dada por essas revistas às reportagens sobre construção de estradas.
Como analisa Prado (2007), nelas a imagem de máquinas derrubando
árvores representavam o desbravamento do território para dar lugar
ao desenvolvimento. Também a máquina sugere a força da indústria,
que se tornaria a nova matriz econômica que sustentaria o país,

12 Fonte: PRADO, Eugênio Pacceli Areias. Brasília: construção da imagem do poder. 2007. Dissertação
(Mestrado em História) - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, 2007.
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abandonando-se sua base até então limitada à exportação de matérias-
primas.

O autor atribui esta importante contribuição da imprensa, como
propagadora da mudança e grande responsável pela aceitação da opinião
pública, ao caráter mediador que a mídia passou a desempenhar a partir
da segunda metade do século XX. Segundo Prado (2007, p.88), “os
meios de comunicação de massa estariam respondendo tanto pela
mobilização de camadas da população, quanto atendendo a algumas
de suas demandas”.

O jornalismo de desenvolvimento, porém, não deve atuar como
porta-voz das ideias do governo. Os projetos de desenvolvimento
devem ser criticamente analisados pelos comunicadores a fim de
fornecer critérios objetivos para a formação de opiniões. Alguns autores
fazem uma distinção entre o jornalismo de desenvolvimento e o
jornalismo desenvolvimentista, em que o segundo serviria unicamente
para disseminar opiniões do governo.

O jornalismo desenvolvimentista, assumindo o papel de
propagandista do governo, estaria comprometendo a qualidade e
credibilidade das informações, manipulando-as de acordo com
interesses específicos. Amithaba Chowdhury, um dos criadores do
conceito do jornalismo de desenvolvimento, lamenta a corrupção do
termo e sua utilização para justificar ações autoritárias.

Desta distinção, surge o fundamento para as duas principais
definições do jornalismo de desenvolvimento: o investigativo e o
autoritário-benevolente (ou patrimonial). A forma investigativa foca no
questionamento e avaliação crítica dos projetos de mudança, tornando
imprescindível a liberdade de imprensa como condição para sua eficácia.

Ao transmitir as notícias de desenvolvimento, a tarefa do jornalista
é examinar e informar criticamente sobre a aplicabilidade de um
projeto de desenvolvimento às necessidades nacionais e locais, a
diferença entre o programa e sua implementação na prática e a
diferença entre seu impacto real sobre as pessoas e as declarações
dos membros do governo. (KUNCZIK, 2002, p.133).
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O jornalismo de desenvolvimento autoritário-benevolente se baseia
na manipulação seletiva de informações, apoiado na ideia de que, em
se tratando de países subdesenvolvidos, nos quais se verifica uma
espécie de crise permanente, a supressão de informações se tornaria
justificável, como o é em países ocidentais em tempo de crise. O bem-
estar público é colocado como foco das ações e da atuação deste
jornalismo.

As premissas teóricas que baseiam os estudos do jornalismo de
desenvolvimento são as mesmas analisadas na abordagem da
comunicação para o desenvolvimento. De acordo com a teoria da
modernização, o jornalista deve atuar como disseminador dos ideais
modernizadores. Sua tarefa, segundo Kunczik (2002, p.137), é
“transmitir o ‘vírus do modernismo’ aos tradicionalistas e, dessa
maneira, promover a modernização da sociedade em geral”.

A conquista dos objetivos dos projetos de desenvolvimento
depende da atuação eficaz dos meios de comunicação, que devem
estimular o desejo e o esforço coletivo.  As mensagens difundidas,
porém, devem ser adequadas ao processo de mudança evitando-se
incutir ideais inalcançáveis ou modelos de comportamento baseados
no consumo.

A teoria da dependência, que fundamenta-se em ideais marxistas,
é a base do jornalismo de desenvolvimento autoritário-benevolente.
Seus teóricos buscam desvencilhar o jornalismo do imperialismo cultural
e do sistema mundial capitalista, delegando o controle e proteção dos
meios de comunicação ao governo. Além de impedir a absorção de
valores capitalistas pela sociedade a mídia deveria ser utilizada “de
uma maneira benévola e autoritária para mobilizar as massas,
modernizar as sociedades e promover identidades culturais e nacionais”.
(KUNCZIK, 2002, p.139).

A terceira teoria que baseia os estudos do jornalismo de
desenvolvimento é a teoria dos sistemas. Nesta, a comunicação de
massa é vista como um subsistema que interage com outros subsistemas
sociais, como a política, a economia e a religião.  O funcionamento
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eficiente do subsistema da comunicação depende de sua interação com
os demais subsistemas, com o ambiente e com fatores estruturais. A
eficácia da relação estabelecida com o ambiente, por sua vez, será
determinada pela correlação entre as características do subsistema e
as expectativas dos receptores.

A teoria dos sistemas apresenta a mesma premissa que baseia as
Quatro Teorias da Imprensa, de Siebert (apud KUNCZIK, 2002, p.140),
cuja argumentação é de que “os meios de comunicação de massa
sempre tomam a forma e as características das estruturas sociais e
políticas dentro das quais operam”. Para Ogan (1980), o jornalismo de
desenvolvimento não seria uma “quinta teoria”, mas a variação dos
tipos autoritário – em que a imprensa deve servir ao Estado, como propõe
também a visão autoritário-benevolente do jornalismo de
desenvolvimento – e de responsabilidade social – que pressupõe a
existência de uma imprensa livre e comprometida com a sociedade, o
mesmo papel assumido pelo jornalismo de desenvolvimento
investigativo.

Principais tarefas – ou atribuições – do
jornalismo de desenvolvimento

Kunczik (2002) apresenta as principais funções e tarefas do
jornalismo de desenvolvimento para sua eficiência no processo de
mudanças. O autor rejeita a aplicação do conceito para definir o
jornalismo que se faz porta-voz dos supostos êxitos do governo. Para
ele, a base do jornalismo de desenvolvimento deve ser crítica e analítica,
o que não significa rejeitar ou hostilizar o Estado, mas controlar suas
ações.

É importante salientar essa distinção do papel do jornalista de
desenvolvimento, uma vez que sua função dentro da sociedade estaria
comprometida, caso trabalhasse submetido a interesses específicos.
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Sua eficaz participação no processo de desenvolvimento exige o
equilíbrio entre sua atuação crítica e seu papel de mediador e
incentivador de mudanças.

Para definir os aspectos que norteiam a aplicação do jornalismo
de desenvolvimento, é necessário, antes, apresentar uma definição
para o conceito de desenvolvimento. Segundo Kunczik (2002, p.342),
“desenvolvimento é um processo de mudança social, a partir do
interior de uma sociedade, que pode ocorrer de diversas maneiras
em diversos setores”. Nesta conceituação, é claro que o autor se refere
às mudanças para melhor. Neste sentido, por incluir, não só aspectos
materiais, mas a elevação de valores humanos – justiça, igualdade,
segurança – a maioria dos estudiosos empregam o termo “qualidade
de vida”.

A qualidade de vida significa uma sensação de plenitude no
trabalho, um apreço pela beleza natural e artística, um
sentimento de identificação com a comunidade e uma consciência
de realização do próprio potencial. [...] A qualidade de vida não
é tão palpável como os automóveis ou televisores, nem tão
fácil de quantificar como, digamos, as unidades monetárias [...].
(KUNCZIK, 2002, p.344).

Considerando, portanto, que a qualidade da vida humana não se
subordina apenas às implicações econômicas, a edificação de uma
sociedade “desenvolvida” deve elevar os aspectos humanos e valores
morais do contexto. A principal função do jornalismo de
desenvolvimento, deste modo, é promover o orgulho e o respeito pela
cultura e o patrimônio local, sem convertê-lo em uma nostalgia
infrutífera, que determine uma postura relutante à implantação de
inovações.

O jornalismo de desenvolvimento também apresenta o
importante papel de mediador. Diante dos desacordos em relação aos
objetivos das intervenções, ou ao estabelecimento de prioridades e
dos custos do projeto, que facilmente geram relações conflituosas, o
jornalista deve buscar expor as opiniões conflitantes e definir objetivos
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compatíveis para incentivar a participação dos diversos segmentos da
população. Como afirma Kunczik (2002, p.345), “ao fim da jornada
isso produz a integração das partes heterogêneas num complexo sistema
social; as pessoas devem tornar-se conscientes de suas mútuas
dependências”.

Esse papel mediador não deve limitar-se, porém, a uma
atuação passiva que apenas dissemina opiniões de outros. O
jornalista deve estimular discussões, promover debates, mas
também, segundo Groth (1960, p.566 apud KUNCZIK, 2002,
p.346), “contribuir e intervir com suas próprias idéias”. Se o objetivo
traçado pelo jornalismo de desenvolvimento é o de buscar a
participação ativa da população no processo de mudança, ele deve
apontar e esclarecer os caminhos para a definição do ideal de
reconstrução possível para a sociedade.

Quando existe uma base comum de interesses na sociedade,
e se vive a situação de ameaça da comunhão de ideais por algum
conflito externo, a função do jornalismo de desenvolvimento é de,
em primeiro lugar, criar a consciência do conflito e ratificar os
interesses que os unem.

Os conflitos podem ser verificados, por exemplo, nos diferentes
impactos que uma intervenção pode causar nos níveis locais e globais.
A manutenção da atividade pesqueira tradicional em uma
comunidade, como forma de preservar a cultura local, pode ter efeitos
negativos em termos de um sistema global, reconhecendo suas
desvantagens econômicas e limitações produtivas para atender a
demanda. A tarefa do jornalismo de desenvolvimento é, neste caso,
apresentar as variações de prioridades inerentes aos diversos
contextos, e propor alternativas de intervenções.

Para evitar situações de conf lito, o jornalismo de
desenvolvimento deve se focar, primeiramente, na análise e avaliação
do projeto de desenvolvimento. Deve assinalar as consequências
imprevistas dos projetos de intervenção e advertir contra ações
apressadas que buscam resultados rápidos sem que haja uma avaliação
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de seus reflexos negativos. Esse tipo de intervenção, com metas de
curto prazo, é comum nos governos, por servirem como forma de
propaganda política e se tornarem objetivos facilmente cobiçados pela
população, mas seus resultados – a médio e longo prazos – podem ser
desastrosos.

Quando as influências que ameaçam o êxito dos projetos são
exógenas, portanto, fora do controle do país, o jornalismo de
desenvolvimento deve apresentá-las à população, mas de modo algum
atribuir a totalidade da culpa a esses fatores. A criação estereotipada
de inimigos externos – comunistas, imperialistas, especuladores,
comerciantes ambiciosos, judeus –, bastante comum à atividade
jornalística, não deve ser aplicada pelo jornalismo de desenvolvimento.
A criação de “bodes expiatórios” apenas desviam a atenção dos
problemas internos que, de forma ainda mais direta, comprometem o
projeto de desenvolvimento.

O jornalista de desenvolvimento, segundo Kunczik (2002,
p.351), também deve apresentar uma visão específica da história, e
compreender que o futuro da humanidade não é determinado apenas
pelo seu passado. “O futuro deve ser visto como algo capaz de ser
moldado ativamente; o jornalismo de desenvolvimento implica, nesse
sentido, acreditar num ‘evolucionismo ativo’.”

O principal desafio desse evolucionismo ativo é combater o
fatalismo, em que a resignação e passividade dos indivíduos – que se
sentem incapazes de resolver seus problemas, de controlar seu destino
– criam uma barreira para a promoção de transformações. Incentivar a
mudança de atitude e a absorção de novos hábitos é função do
jornalismo de desenvolvimento, mas sua execução se dá em longo prazo,
sem que novidades sejam simplesmente impostas e valores culturais
rapidamente substituídos.

O jornalista de desenvolvimento deve aceitar o fato de que o
subdesenvolvimento é também um estado mental. Tentar
demover sentimentos de alienação, como impotência, auto-
alienação, isolamento, insensatez, e até mesmo fé nas normas,
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constitui uma tarefa essencial do jornalismo de desenvolvimento.
[...] A mais importante crença que se nos impõe é a de que temos
controle de nossa própria vida. A sensação de não ter o controle
da própria vida pode diminuir o esforço e a motivação para
enfrentar ativamente os problemas. (KUNCZIK, 2002, p.352).

No processo de mudança, o preparo da população, não só
para o aceite das novidades, mas para sua participação ativa no
projeto, é fundamental e determinada diretamente pelos meios de
comunicação. A realidade construída pelos comunicadores é
responsável por incitar a colaboração massiva, e, principalmente,
moldar a própria capacidade de realização da comunidade. De certa
forma, como coloca Kunczik (2002, p.354), “o jornalismo ‘manipula’
as massas para alcançar metas positivas”, buscando simplificar as
ideias políticas complexas e apresentar novos ideais de qualidade
de vida. Essa, segundo o autor, é a tarefa decisiva do jornalismo de
desenvolvimento para a eficácia dos projetos e intervenções.

Outra importante função do jornalismo de desenvolvimento,
segundo o autor, é a de disseminar a ideia de unidade nacional. As
intervenções somente serão aceitas quando se tiver incutido nas
pessoas alguns valores mais ou menos comuns, que passem a
considerar benefícios coletivos e não particulares. Mas a eficácia
deste tipo de comunicação depende, também, da maneira como as
notícias e reportagens são estruturadas. A fim de angariar o apoio
da população e informá-la com objetividade sobre os projetos de
mudança, o jornalismo deve apresentar características específicas
na construção das mensagens. Alguns aspectos, tratados na
sequência, são relevantes para as notícias de desenvolvimento.
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Valores informativos para o
jornalismo de desenvolvimento

As notícias de desenvolvimento, como as apresenta Aggarwala
(1979), são semelhantes às reportagens investigativas. Elas não
devem simplesmente apresentar os projetos de desenvolvimento,
mas analisar seus impactos, consequências e relevância para as
necessidades locais.

Schramm e Atwood (1981 apud KUNCZIK, 2002, p.366)
definem como notícia de desenvolvimento “todos os artigos sobre
o crescimento ou melhoramento social e econômico que implicam
a planificação e o esforço humano”, incluindo, ainda, informações
sobre o fracasso de projetos. Vilanilam também apresenta
especificações sobre o que são e quais temas tratam as notícias de
desenvolvimento.

Notícias que relatam as necessidades primárias, secundárias e
terciárias de um país em desenvolvimento. Necessidades primárias
são comida, vestuário, e moradia. Necessidades secundárias se
referem ao desenvolvimento da agricultura, indústria e das
atividades econômicas que levam à satisfação das necessidades
primárias, somando ainda a educação, alfabetização, saúde,
assistência médica, planejamento familiar, emprego, condições de
trabalho, reformas sociais, integração nacional e desenvolvimento
urbano e rural. Necessidades terciárias abrangem o
desenvolvimento da comunicação de massa, transporte, turismo,
telecomunicação, artes e atividades culturais13. (VILANILAM,
1976, p.36 apud BANJADE, 2002, p.54-62).

13 Tradução livre do original: “News relating to the primary, secondary, and tertiary needs of  a
developing country. Primary needs are food, clothing, and shelter. Secondary needs are development
of agriculture, industry and all economic activity which lead to the fulfillment of the primary
needs, plus development of  education, literacy, health environment, medical research, family
planning, employment, labor welfare, social reforms, national integration and rural and urban
development. Tertiary needs are development of  mass media, transport, tourism, telecommunication,
arts and cultural activities.”
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Mas as notícias de desenvolvimento apresentam valores
informativos diferentes daqueles aplicados à construção das mensagens
no jornalismo diário. O principal critério que as distingue reside na
aplicação do princípio da atualidade. A necessidade de realizar uma
cobertura informativa baseada na rapidez de disseminação e atualidade
dos fatos pouco se aplica ao jornalismo de desenvolvimento. Sua eficaz
execução depende da apuração e contextualização dos fatos, para que
possam esclarecer com maior precisão a realidade para os leitores.

A regra da atualidade, que domina o jornalismo diário
ocidental ,  prioriza o “furo” e se rende às necessidades
mercadológicas da comunicação. A concorrência entre empresas
jornalísticas transforma a rapidez – em detrimento da precisão,
contextualização, apuração e checagem dos fatos – no foco principal
da produção do jornalismo. Essa constante busca pela novidade,
criou, como classificou Kunczik (2002, p.365), um “jornalismo de
retalhos”, onde fatos apresentam-se como um mosaico, sem refletir
a menor conexão uns com os outros.

O jornalismo de desenvolvimento, ao contrário, deve priorizar
pela conexão entre os acontecimentos, seus antecedentes e
possíveis consequências, para gerar a reflexão entre os leitores. Sua
prática não deve relevar valores como o sensacionalismo ou priorizar
conteúdos despolitizados e empobrecidos apenas para ganhar a
atenção do público. Por não se atrelar às preferências do público, o
jornalismo de desenvolvimento deve, segundo Kunczik (2002,
p.365), “escolher seus temas pensando num público específico”.

É preciso deixar claro que, apesar de estudada, classificada e
desenvolvida nas décadas de 50 e 60, a teoria do jornalismo de
desenvolvimento não está morta e sepultada. Ela continua latente
no jornalismo atual. Porém, na maior parte das vezes, é aplicada de
forma inconsciente. Para se ter uma ideia de sua atualidade e
aplicabilidade basta recorrer ao editorial da Folha de Londrina do
dia 31 de dezembro de 2009. Intitulado Em 2010, por favor, leia
mais, ele chama a atenção para a necessidade e importância dessa
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modalidade de jornalismo.  Começa alertando: “Leia para pensar.
Nunca a ausência do questionamento foi tão prejudicial para a
sociedade como nos últimos anos. E questionamentos só podem
ser formulados com base em informações confiáveis.”

Em sua continuidade, fala da importância de conhecer os projetos
e ações do governo, mas principalmente do compromisso dos veículos
de comunicação de massa em análise e divulgação, para “orientar”
seus leitores. Ressalta o papel da Folha de Londrina nesse sentido:

Então buscamos fugir do lugar comum. A informação de que o
leitor precisa é aquela que emerge da pauta desalienada, aquela que
não quis aninhar-se no conforto do oficialismo trivial, porque o
oficial, como se vê quase todos os dias, joga o jornalismo para a
indigência da mesmice. Daí derivam o conformismo, o
alinhamento político etc. (EM 2010..., 2009, p.2).

Por fim, lembra a necessidade da pluralidade. “Contudo, não
podemos perder de vista a pluralidade. Não é produtiva uma imprensa
fixada na contestação, que leva à descrença. Esse extremo também
não interessa.” (EM 2010..., 2009, p.2). Ou seja, mesmo sem conhecer
a teoria – ou se pautar por ela – o editorial recupera algumas das
premissas das duas frentes do jornalismo de desenvolvimento e alerta
para o papel da imprensa na análise e interpretação do contexto para
melhor orientar seus leitores.

Considerando a importância do contexto na produção
informativa deste tipo de jornalismo, torna-se necessário um
panorama histórico e social de Londrina nas décadas de 30 e 40,
para a compreensão dos antecedentes que levaram à construção da
Santa Casa de Misericórdia. A concretização deste empreendimento
é analisada, pontuando a atuação do jornal Paraná Norte, que,
aplicando os princípios do jornalismo de desenvolvimento – mesmo
antes da existência formal dessa teoria – tornou possível a viabilização
deste projeto.
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A estruturação dos serviços médicos em
Londrina nas décadas de 30 e 40

Em 21 de agosto de 1929, chegou a Londrina a primeira caravana
de desbravadores, para dar início ao processo de colonização da região
norte do Paraná. Começou nesse dia a grande empreitada da Companhia
de Terras Norte do Paraná (CTNP), responsável pela colonização da
região, que se viu diante do desafio de estruturar uma cidade – com os
serviços essenciais necessários para o seu funcionamento – num
território inóspito, ainda coberto por mata nativa.

A preocupação com a assistência médica pautou as primeiras
ações da CTNP. Quando ela firmou contrato com os governos federal
e estadual para a compra da extensão de terras no norte do Paraná14,
ficou estabelecido que o provimento dos serviços médicos seria, desde
o início, uma de suas obrigações. Alertados sobre os problemas que o
desbravamento de florestas nativas poderia acarretar à saúde – pela
existência de doenças endêmicas, como febre amarela silvestre e
malária, entre outras – a companhia inglesa, como afirma Tomazi (1985),
trouxe consigo um médico e incluiu em seu projeto de colonização a
construção de um hospital.

Em 1933, a Companhia de Terras Norte do Paraná construiu o
primeiro hospital do povoado, que ficou conhecido como Hospitalzinho,
devido ao seu tamanho diminuto e aos poucos leitos – apenas 12 –
que oferecia. Os atendimentos eram principalmente a colonos com
traumatismos – na maioria das vezes ocasionados pela derrubada de
mata – e urgências cirúrgicas. A estrutura era precária, com poucos
instrumentos e uma pobre farmácia, como revelou o Dr. João Figueiredo
em depoimento a Nogueira e Francisco (2005).

14 A CTNP “adquiriu 515 mil alqueires paulistas, equivalente a um milhão, duzentos e trinta e seis mil
hectares – a maior parte no norte do Paraná”. (HOFFMANN; PIVETA, 2009, p.20).
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Esse hospital, como explica Tomazi (1985), era “fechado”, ou
seja, de uso exclusivo dos médicos contratados pela CTNP. Em
depoimento a Nogueira e Francisco (2005), o médico pioneiro Adolfo
Barbosa Góis afirma que desenvolvia suas atividades de assistência
médica no próprio consultório ou no domicílio do paciente, e quando
havia a necessidade de hospitalização, recorria ao hospitalzinho, tendo
que transferir o paciente para um médico contratado pela colonizadora.
“Naquele hospital, o paciente que entrava, passava a ser cliente dos
médicos que ali trabalhavam.” (OBERDIEK, 2008, p.70).

Os médicos que chegavam – atraídos pelo cenário propício para
o crescimento do campo médico, devido às epidemias e ao constante
aumento da demanda15 pelos serviços de saúde – estabeleciam-se em
consultórios ou clínicas particulares. Com as restrições ao uso do
hospital da CTNP, os médicos pioneiros desenvolviam suas atividades
em caráter privado ou caridoso (como será visto um pouco mais à
frente). Em 1937, o médico Jonas Farias de Castro criou seu próprio
hospital, aberto a todos os médicos da cidade e região. O hospital, que
ficou conhecido como Hospitalzinho do Dr. Jonas, contava com 16 leitos
e uma sala de cirurgia. Mais tarde foi incrementado com um laboratório
de análises clínicas. Os serviços laboratoriais foram facilitados graças
à ativação da usina elétrica em 1938, que viabilizou, também, o uso de
equipamentos para o aprimoramento das atividades médicas.

Também em 1937 o médico Ernesto Cavalcanti fundou uma
clínica-hospital, conhecida como Clínica Médico Cirúrgica e de Partos,
também aberta aos médicos da região. O hospital oferecia atendimento
clínico geral16 e foi o primeiro a contar com um aparelho de Raio X,
que ajudou a melhorar diagnósticos e revolucionou as atividades
cirúrgicas na cidade17.

15 A população do município crescia em um ritmo muito rápido nos seus 10 primeiros anos. Em
1940 sua população era de 75.296 habitantes, sendo 10.531 urbanos e 64.765 rurais. No ano de 1941
a população já atingia 95.000, dos quais 13.000 urbanos e 82.000 rurais. (OBERDIEK, 2008, p.57).
16 Com a inexistência de grandes instituições clínicas, hospitais ou laboratórios no interior, médicos
que se dispunham a trabalhar nessas regiões tinham que executar sua função “com os conhecimentos
de formação geral que obtiveram em seus cursos. Somente com o tempo foram se dedicando às
especialidades para a qual se prepararam”. (OBERDIEK, 2008, p.73).
17 Paraná Norte (17-09-1938, p.6 apud OBERDIEK, 2008, p.115).

O papel do Paraná Norte na construção da Santa Casa

47



O Hospitalzinho do Dr. Jonas oferecia análises laboratoriais e a
clínica do Dr. Ernesto Cavalcanti os serviços de radiografia. Os
médicos completavam o que era mais importante naqueles anos,
em relação aos diagnósticos, equiparando-se os atendimentos aos
que eram realizados nos grandes centros urbanos. (OBERDIEK,
2008, p.115).

A dificuldade de transporte dos doentes até os consultórios tornou
comum, neste período, os atendimentos médicos domiciliares,
especialmente na zona rural. As estradas de terra e as longas distâncias
a serem percorridas, na maioria das vezes em carroças, eram fatores
nocivos às condições já debilitadas do doente. Essa situação tornava,
portanto, muito mais viável o deslocamento do médico até o paciente,
o que caracterizou essa fase inicial da medicina em Londrina, segundo
Pellegrini (1991, p.5), como desbravamento pioneiro. O médico Adolfo
Barbosa Góis, em depoimento a Nogueira e Francisco (2005, p.20),
revelou que 80% dos casos que atendia eram em domicílio. Às vezes,
quando se deslocava a lugares ermos e era surpreendido por chuvas
que faziam transbordar os córregos, impedindo-o de prosseguir ou
retornar, era obrigado a dormir dentro de seu próprio carro, um Ford.

Somado aos fatores que dificultavam o transporte dos pacientes,
a falta de instituições médicas bem estruturadas na cidade desestimulava
ainda mais as tentativas de deslocamento dos doentes até os centros
urbanos.

Como não havia um grande hospital que acolhesse o paciente, a
família não tinha interesse em vir para a cidade e a gente tinha que
dar assistência a domicílio, ir aos sítios dessa região toda em viagens
longas de 50 a 100 km. Era um médico itinerante. Passava, às
vezes, três a quatro dias sem entrar no escritório, só atendendo
chamados. (TOMAZI, 1985, p.36)18.

Além da falta de pavimentação, outros problemas infraestruturais
afetavam a saúde dos moradores do norte do Paraná. Segundo o médico

18 Depoimento de entrevistado não identificado na dissertação da autora.
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Afonso Nacle Haikal, em relato a Nogueira e Francisco (2005), as
doenças que atingiam as crianças estavam relacionadas à falta de
saneamento. Ele revela que eram muito comuns os casos de
desidratação e gastrenterite com desidratação, em crianças e recém-
nascidos. O tratamento era feito com soro caseiro, já que nessa época
não dispunham de soro por via venosa.

Outro grande problema enfrentado nos primeiros anos da
colonização foi a proliferação de doenças tropicais. Em 1936 houve
uma epidemia de febre amarela silvestre que provocou a morte de
dezenas de pessoas e alarmou a colonizadora quanto ao futuro de
seus negócios. A possibilidade de uma epidemia havia sido notificada
pelo médico da Missão Rockefeller a um de seus diretores, o Dr.
Willie Davids, ainda em 1935. O médico havia traçado o mapa
epidemiológico da doença, evidenciando sua presença na região.
Mesmo alertada da situação, a colonizadora não tomou providências
e o assunto foi esquecido.

A CTNP temia que o alerta da possibilidade de uma grave
epidemia pudesse comprometer seus negócios. Quando ocorreram
as primeiras mortes confirmadas por febre amarela, o representante
da Saúde Pública, Dr. Osvaldo Dias, teve de notificá-las, “apesar da
tentativa de suborno por parte dos diretores da Companhia19”. A
notícia se espalhou rapidamente e causou a redução do número de
potenciais compradores de lotes urbanos e rurais. Diante da situação,
o médico Osvaldo Dias, que mais tarde foi obrigado a se demitir,
conseguiu a vinda da Missão Rockefeller, com dois médicos,
enfermeiros, e pessoal de campo, que fizeram a vacinação em massa
e controlaram a epidemia20.

19 Depoimento do médico Adolfo Barbosa Góis a Domingos Pellegrini. In: PELLEGRINI, Domingos.
Revista 50 Anos de Arte, Londrina, p. 20, 1991.
20 A epidemia foi controlada, mas manteve-se latente como endemia. Ocorreram surtos da doença
até 1942, quando a geada de 19 de junho matou em massa os macacos portadores do vírus que eram
transmitidos às pessoas pelos mosquitos.. (Depoimento do médico Adolfo Barbosa Góis a Domingos
Pellegrini. In: PELLEGRINI, 1991, p.20).
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Em 1938, ocorreu uma epidemia de tifo na localidade onde hoje
fica a cidade de Rolândia. A doença, que indicava problemas de
urbanização por ser resultante da baixa qualidade dos serviços
sanitários, conforme Oberdiek (2008, p.100), foi agravada pela
incipiente estrutura de assistência médica na cidade, que se limitava
ao hospitalzinho da CTNP e clínicas particulares. Esse episódio resultou
na construção de um novo hospital, conhecido como Hospitalzinho de
Indigentes. Sua construção, ainda que motivada pela urgência da situação,
manifestou um propósito ainda maior: atender pessoas impossibilitadas
de pagar pelos serviços médicos.

A preocupação em garantir atendimento médico a todos –
independente da forma, ou mesmo possibilidade, de pagamento –
sempre pautou a conduta da maioria dos médicos pioneiros. Pacientes
que não podiam pagar eram atendidos gratuitamente. “Se não pode
pagar, não pague. Se pode, pague como puder”, era como o Dr. Eulalino
Ignácio de Andrade definia seu método de cobrança pelas consultas.
“Alguns pagavam com feijão, arroz, abóboras, pamonhas, frangos,
frutas”, revelou o médico. Em depoimento a Pellegrini (1991) ele
lembrou-se, ainda, de uma superssafra de feijão, que se tornou, na época,
a “moeda” mais comum para o pagamento das consultas. “Nunca vi
tanto feijão! Todo mundo queria me pagar em feijão! Aí pensei em
vender todo aquele feijão. Fui ver, não valia nada, estavam dando feijão
aos porcos.”

No caso do Dr. Justiniano Clímaco da Silva, que ficou conhecido
como “o Dr. Preto” (ele era negro), a gratidão das pessoas pela sua
atitude solidária de atender a todos indiscriminadamente, pode ser
medida pela quantidade de afilhados que o médico deixou. “Era a
forma que encontravam de mostrar gratidão, já que não podiam pagar.
E aí eu tinha de comprar presentes para os afilhados!” afirmou o
médico em depoimento a Pellegrini (2003, p.37).

Mais tarde, com a inauguração da Santa Casa de Misericórdia, o
atendimento gratuito foi ampliado, dando início, segundo Tomazi (1985,
p.43) “a uma nova fase da prática médica no município que se
caracteriza pela clara definição da clientela entre particular (ou privada)
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e indigente”. A medicina praticada nessa época passou a apresentar
caráter liberal e filantrópico.

A assistência médica é entendida, por um lado, como um bem
que deve ser comprado pela população que se constitui como
clientela privada e, de outro lado, como uma ação de caridade para
a população considerada indigente, mas nunca como um direito
do cidadão. (TOMAZI, 1985, p.43).

A situação de “não pagamento” por parte dos chamados
“indigentes” fazia parte de um acordo informal entre proprietários
rurais e médicos:

[...] os empregados, parceiros ou meeiros ao precisar de assistência
médico-hospitalar, serão atendidos ou internados no hospital
como “indigentes”, conforme as fichas de controles, mas na verdade
pagarão o próprio tratamento com o rápido retorno ao trabalho,
enquanto os patrões enviarão ao hospital donativos em dinheiro
ou mercadorias de consumo. (PELEGRINI, 1991, p.32).

Essa nítida preocupação com os indigentes foi definitiva para a
viabilização de dois importantes projetos na área da saúde em Londrina,
que, apesar das inúmeras questões circunstanciais que os motivaram,
foram resultados, principalmente, da solidariedade dos cidadãos e de
sua mobilização para garantir assistência médica a todos. Trata-se do
Hospitalzinho de Indigentes e da Santa Casa de Misericórdia.

O Hospitalzinho de Indigentes

Os serviços de saúde oferecidos nos primeiros anos da
colonização de Londrina logo se tornaram insuficientes para atender a
crescente demanda pela assistência médica. Para piorar, a estrutura
limitada de atendimento encontrou um agravante: o desmatamento da
floresta propiciava a proliferação de doenças tropicais.
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Em 1938, ocorreu um surto de tifo, o que tornou urgente a
necessidade de ampliar os serviços médicos para atender os infectados.
Mesmo havendo rumores sobre a construção de um grande hospital
na cidade, o médico Gabriel Martins, delegado de Higiene, organizou
um hospital de emergência, em uma casa cedida por Alexandre
Razgulaeff, um dos engenheiros da Companhia de Terras Norte do
Paraná. Era uma casa de madeira com quatro cômodos – uma sala,
uma cozinha e dois quartos – situada na rua do Comércio (atual rua
Benjamin Constant), praticamente em frente ao hospital da CTNP. A
localização foi importante, como afirma Oberdiek (2008), em razão
da relação de dependência do segundo para com o primeiro, pois esse
novo estabelecimento recebia materiais esterilizados e medicamentos
do hospital da colonizadora.

Além das questões circunstanciais (o surto de tifo) que levaram
à sua construção, uma preocupação recorrente dos médicos e outros
membros da sociedade à época – o atendimento aos indigentes, foi
decisivo para a concretização do projeto. Segundo Alves (2002, p.390),
“havia já um considerável número de pessoas necessitadas na região,
às quais se dava o nome de indigentes”. Por essa razão, o hospital do
Dr. Gabriel Martins ficou conhecido como Hospitalzinho de Indigentes.

Enquadravam-se na categoria de indigentes, segundo um
entrevistado não identificado na dissertação de Zelma Tomazi, os
trabalhadores rurais e os pequenos proprietários. Pertenciam também
a esse grupo os chamados mendigos ou vadios, indigentes urbanos
que, diferente dos rurais, não se integravam como força de trabalho no
processo produtivo.

O médico pioneiro Jonas de Farias Castro Filho, em depoimento
a Nogueira e Francisco (2005), afirma, no entanto, que a situação
econômica das pessoas que procuravam atendimento médico era muito
boa, e que o chamado “indigente” vinha de fora, à procura de
assistência médica em Londrina. Porém, a realidade descrita pelo Dr.
Jonas Filho não se confirma quando analisadas, por exemplo, a
motivação dos médicos e cidadãos envolvidos na criação do
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Hospitalzinho de Indigentes, ou mesmo nos relatos de jornalistas da
época:

Atraída pela justa fama de Londrina muita gente humilde de
poucos recursos pecuniários, aqui chega na visão de um futuro
melhor, de uma fatia de pão para a prole sem abastança. E essa
gente luta, mourejando na gleba portentosa. Luta e vence. Mas há
exceções dolorosas. Na gleba ou nas atividades da urbs, há os
vencidos. Há os que foram surpreendidos pelas enfermidades
traiçoeiras e que tombaram exaustos com o coração amargurado
ao lado da esposa soluçante, dos filhinhos famintos...
[...] Pois bem para esses vencidos, enfermos, desvalidos, não há
médicos nem remédios na cidade rumorosa, mesmo porque, onde
não há possibilidade de remédios, a presença do médico se torna
inútil [...]. (PARANÁ NORTE, jul. 1940 apud ALVES, 2002,
p.391).

A reportagem do Paraná Norte atesta a existência de indigentes
quando se refere aos “vencidos”, aqueles que não conseguiram se
estabelecer na cidade que se formava. Nela fica explícita a motivação
– e implícita a necessidade – dos médicos pioneiros em garantir
atendimento de saúde aos “vencidos”, que são, ainda nestas condições,
“surpreendidos pelas enfermidades traiçoeiras”.

O Hospitalzinho dos Indigentes era mantido por doações de
caridade. Duas figuras importantes se destacaram, na época, por sua
preocupação com as condições de pobreza em Londrina e seu apoio
ao hospitalzinho: dona Nina Bonifácio (Evangelina Bonifácio e Silva)
e seu marido, o cerealista José Bonifácio e Silva. Durante os anos de
1938 a 1944, Dona Nina prestou grande ajuda naquele estabelecimento,
“fazendo curativos, administrando medicamentos e providenciando
alimentação para os internos”. (ALVES, 2002, p.398). A própria
benemérita relatou as dificuldades para manter o hospitalzinho em
funcionamento:

[...] quando a epidemia de tifo foi controlada passamos a atender
outros tipos de pacientes como trabalhadores acidentados na
derrubada das matas, pessoas com doenças contagiosas, como
tuberculose, hanseníase e fogo selvagem. Com isso, os 15 leitos
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do Hospitalzinho viviam sempre lotados e as despesas aumentava
muito. Para piorar, não havia auxílio financeiro dos poderes
públicos. Os recursos vinham dos donativos de comerciantes e
da população em geral. (NINA BONIFÁCIO apud ALVES, 2002,
p.397).

Alguns médicos pioneiros – como os doutores Anísio Figueiredo,
João Figueiredo, Caio Rangel e Newton Câmara – também dedicaram
parte de seu tempo ao atendimento voluntário no hospitalzinho do Dr.
Gabriel Martins. Segundo o historiador André de Faria P. Neto (apud
OBERDIEK, 2008, p.101), os atendimentos caritativos, demonstrando
espírito cristão e amor à humanidade, garantiam prestígio social aos
médicos que os praticavam, tornando-os “conhecidos junto a uma faixa
da população que normalmente se valia de curandeiros e práticas
populares de curas” e criando, desta forma, o hábito da procura por
atendimento médico.

Com o crescimento da cidade, aumentava-se também a procura
pelo Hospitalzinho dos Indigentes. Em meados de 1940, como afirma
Alves (2002, p.402), ele enfrentou grandes dificuldades para manter
os atendimentos gratuitos. O fato se agravou em razão de uma epidemia
de malária, que ocorreu em março de 1941. Com a estrutura limitada e
os poucos recursos “o Hospitalzinho tinha que dispensar diariamente
inúmeros flagelados por não estar em condições de lhes prestar mínimo
socorro”. Foi então que membros da sociedade começaram a realizar
diversas campanhas com o objetivo de angariar fundos para sua
manutenção. O Paraná Norte noticiava os bailes e quermesses realizadas
em seu benefício e exaltava a atitude dos envolvidos em sua promoção:

Essas senhoras que correram o município em busca de donativos,
que bateram à nossa porta à procura do nosso óbolo, que
organizaram a festa e imprimiram à mesma aquele cunho
impressionante de distinção, se já gozavam do nosso respeito e
da nossa admiração, merecem agora, sobretudo, a nossa estima.
(ROCHA, 1942 apud ALVES, 2002, p.403).21.

21 PARANÁ NORTE, v.8, nº.379, 18, jan, 1942, p.2, In: ALVES, 2002, p.403.
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Esse fato evidenciou a limitação do Hospitalzinho de Indigentes22

diante da demanda e da situação de risco em que a população se
encontrava – considerando a possibilidade de novas eclosões de surtos
e epidemias na região. Deste modo, intensificaram-se as intenções de
melhorar a estrutura de assistência médica, e construir um grande
hospital para dar continuidade aos atendimentos caritativos. Sua
construção, no entanto, demandou anos e enfrentou diversos
empecilhos e problemas.

O impasse para a construção
da Santa Casa de Misericórdia

Antes de analisar o jornal Paraná Norte durante o processo de
construção da Santa Casa de Misericórdia de Londrina – aplicando as
características do jornalismo de desenvolvimento –, é necessário
entender as condições em que se deu sua viabilização, com a exposição
de fatos importantes que marcaram o processo.

A necessidade de construir um grande hospital se justificava a
cada dia, considerando o rápido crescimento da cidade (é importante
ressaltar que, nesse momento, Londrina era a “cidade”, mas o município
era enorme e nele se multiplicavam povoados, vilas, patrimônios e
distritos, como as atuais Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana,
Tamarana, Faxinal, Marilândia do Sul e outros) e o aumento da procura
por assistência médica. Em 1936, com a epidemia de febre amarela
silvestre, a situação se agravou e a ideia de construir um hospital ganhou
força.

A vinda da Fundação Rockefeller – para controlar a epidemia de
febre amarela – foi importante para o início desse processo, posto que
esta instituição incentivava a ampliação da estrutura médica nas cidades

22 O Hospitalzinho de Indigentes foi desativado em 1944, com a inauguração da Santa Casa de Misericórdia.
Com o fechamento, seus 27 doentes internados foram transferidos para o novo hospital. (ALVES,
2002, p.407).
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em que realizava suas missões. Somado a isso – e considerando as
limitações e precariedade dos serviços médicos na região, que se
evidenciaram durante a epidemia – o diretor geral da CTNP, Arthur
Thomas, propôs, nas páginas do jornal Paraná Norte, a construção de
um grande hospital em Londrina.

No mês de março de 1936 foi criada, sob a direção do próprio
Arthur Thomas, “uma comissão de pessoas responsáveis para discutir
e viabilizar a construção de um hospital”. (OBERDIEK, 2008, p.102).
A comissão pró-hospital se empenhou na realização de festas e
campanhas, utilizando as dependências da prefeitura, para arrecadar
fundos para o empreendimento. A CTNP e o poder público estavam
direcionando grande apoio ao projeto. Para colaborar com a campanha,
a empresa de ônibus que fazia o transporte de pessoas da zona rural
para a cidade – e que pertencia à colonizadora – reduziu em 50% o
custo das passagens nos dias de festa, incentivando a participação da
população nos eventos.

A participação da população foi massiva nas festas e nas doações
para a viabilização do projeto. Com a adesão popular declarada, o
sucesso da campanha – reproduzido dia a dia nas páginas do Paraná
Norte – e os interesses comerciais na construção de um grande hospital,
que garantiria a continuidade do processo de colonização, a CTNP
doou um terreno correspondente a uma quadra, coberto de mata nativa,
para a construção do Hospital de Londrina23.

Depois do fervor inicial, que mobilizou a população em torno
da construção do novo hospital, a campanha “esfriou”, e só voltou a
ser noticiada em novembro de 1938, quando o Paraná Norte passou a
indagar os motivos da interrupção do projeto.

Há muito que não havíamos mais falar do Hospital de Londrina.
No começo houve muito enthusiasmo, muita fé, muita força de
vontade... Depois, é isso que estamos vendo: uma dolorosa

23 O hospital que se planejava construir passou a ser chamado de Hospital de Londrina nas reportagens
do Paraná Norte.
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indifferença pelo assupto e... é pena. Nada, no momento que
interessa o município deveria estar mais em foco, mais em
evidência que essa palpitante questão que é o Hospital. (PARANÁ
NORTE, 13-11-1938, p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.103).

Por que a campanha tão bem aceita pela população e que
representava um grande avanço para a cidade foi simplesmente deixada
de lado? Não só a população seria beneficiada com a ampliação da
estrutura de assistência médica. Médicos poderiam usufruir deste novo
hospital, permitindo a melhoria e ampliação dos atendimentos e o início
de uma nova fase da medicina na região. Seus pacientes que
necessitassem de internação para tratamento ou intervenção cirúrgica,
não mais precisariam ser deslocados para outras cidades. Também a
CTNP e o poder público tinham interesses neste projeto, que garantiria
a prosperidade dos negócios da colonizadora e determinaria o sucesso
do processo de colonização.  Por que, então, estes setores interessados
não assumiam o projeto do Hospital de Londrina?

A ausência da CTNP durante parte do processo pode ser explicada
pelo envolvimento do Sr. Arthur Thomas em outro empreendimento.
Em 1938, ela estava construindo uma ferrovia que ligava o projeto de
colonização ao porto de Santos. Os recursos para o empreendimento
vinham de um esquema montado com uma companhia de emigração
de Berlim. Por esse esquema, os judeus alemães, proibidos de sair de
seu país com grandes somas em dinheiro, compravam na Alemanha
materiais necessários para a construção da ferrovia, em nome da CTNP
e, em troca, recebiam terras no norte do Paraná. Porém, segundo
Oberdiek (2008, p.104), a situação se complicou em 1938 devido às
dificuldades impostas pelo governo de Hitler, que não permitiam mais
a saída de judeus da Alemanha.

Contudo, é preciso ressaltar que esse fato pontual não
corresponde à totalidade dos motivos que explicam a ausência da CTNP
do projeto do novo hospital. Em primeira instância, ela desejava manter,
também na estrutura de assistência médica, o perfil dos serviços que
se constituíam na cidade: serviços privados, com a instituição de
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mercados de livre iniciativa e concorrência, coerentes com o modelo
da sociedade capitalista. Portanto, para ela não interessava
prioritariamente a criação de um hospital público24. Mas, até esse
momento, não havia ficado explícito que o hospital seria uma Santa
Casa de Misericórdia – este fato só se concretizou em 1940 –
pertencente, portanto, a uma irmandade. A dúvida é: por que os setores
interessados não assumiam o projeto?

Vale ressaltar, neste contexto, a situação do campo médico em
Londrina. Em 1937, começaram a surgir consultórios e clínicas
particulares, nos quais médicos recém-chegados à cidade passaram a
atuar. Contudo, o fato de os médicos constituírem seus próprios
estabelecimentos não explica uma possível oposição à construção de
um grande hospital, uma vez que este representaria um grande avanço
nos atendimentos. Porém, essa “explosão” de iniciativas privadas no
campo médico – da chamada medicina liberal – é sintomática, tendo
seu início motivado pelo perfil de assistência que se configurou nos
primeiros anos da colonização, que revelava uma disputa pelo controle
dos serviços médicos.

Essa situação, a do controle da colonizadora sobre a estrutura
de atendimento médico, parecia se reafirmar nos rumos que vinham
tomando as campanhas pró-hospital. Como expõe Oberdiek (2008,
p.105), o presidente da comissão foi o diretor máximo da CTNP; foi
ela, inclusive, que doou o terreno para o hospital; a prefeitura – que
representava a conjugação do poder público e privado, já que o prefeito
eleito também havia sido diretor da colonizadora anteriormente – cedeu
espaços para a realização de festas; o prefeito sobretaxou os impostos
municipais para aumentar os fundos para o hospital; e ainda o governo
do estado se propôs a contribuir com o projeto. O perfil da campanha
apresentado leva a crer que “o Hospital de Londrina estava tendo todas

24 Desde seu primeiro momento, o Hospital de Londrina havia sido concebido como um hospital
público, que seria administrado pela Sociedade Beneficente Santa Casa de Londrina, fundada em 1º
de março de 1936, cujo primeiro presidente foi Arthur Hugh Miller Thomas, que, por coincidência
e ironia, era um dos diretores da Companhia de Terras Norte do Paraná. Arthur Thomas presidiu a
sociedade beneficente até 30 de janeiro de 1939.
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as características que deveria ter um hospital ligado ao poder público,
ou ao poder da CTNP”.

Este fato pode explicar a falta de entusiasmo por parte da
comunidade médica durante essa primeira fase da campanha pró-
hospital.

Aparentemente a categoria médica não manifestou entusiasmo
com os serviços hospitalares que seriam ampliados com um
hospital de grande porte. Por um lado, os esforços da CTNP,
através de seu diretor e do jornal Paraná Norte, podem ser
compreendidos como tentativa de manter o próprio processo de
colonização em andamento. Por outro lado, os médicos pouco se
manifestaram, o que nos permite inferir que um grande hospital,
se fosse administrado pela CTNP, traria mais concorrência entre
médicos na realização de atendimentos, no caso de se manterem
os mesmos critérios do Hospital da Companhia, ou seja, se o
atendimento dos internados fosse exclusividade de médicos do
hospital. Outra vez, o controle do hospital seria motivo de
conflitos, porém, na verdade o campo médico que estava sendo
constituído em Londrina já se manifestava com suficiente
presença, com três ou quatro anos de existência na cidade,
manifestando as lutas e concorrências internas. (OBERDIEK,
2008, p.71).

Esse impasse que se configurou durante o ano de 1938 envolveu
os interesses de diferentes setores da sociedade no que diz respeito às
características que este novo empreendimento assumiria. Seria um
hospital privado, controlado pelos médicos ou pela CTNP? Seria um
hospital público, contrariando o perfil adotado para os demais serviços
na cidade? Ou seria um estabelecimento de caridade, como vinha
esboçando a tendência de atendimentos médicos frente ao crescente
número de indigentes na cidade? O ano de 1938 terminou sem que
grandes mudanças tivessem ocorrido, como relata o jornal Paraná Norte.

O anno de 1938 está terminando e nada se fez em beneficio do
Hospital. Ninguém tomou a dianteira para organizar a comissão
diretora. De balde temos, nesta folha, gritado aos quatro ventos a
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necessidade de se tomar providências para que se reinicie os
trabalhos de campanha pró-hospital. Não há quem se apresente
para dirigir o movimento...
Mais uma vez apellamos para o Dr. Willie Davids, o digno e
honrado governador do município, para que reorganize a comissão
directora. É uma obra de caridade que sua excia. participará e que
terá êxito mais brilhante que se possa imaginar. (PARANÁ
NORTE, 25-12-1938, p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.105).

Este trecho, que relata a falta de iniciativa dos setores sociais e
pede apoio dos poderes públicos, será, adiante, analisado segundo as
características do jornalismo de desenvolvimento, procurando-se
explicitar a participação efetiva – e essencial – do veículo na
viabilização deste projeto, que, apesar de interrompido no início, foi
posteriormente concretizado pela própria sociedade.

Porém, é preciso destacar que o “digno e honrado governador
do município”, como o jornal tratou o então prefeito Willie Davids,
estava sendo pressionado pelo setor mais forte da sociedade, o do poder
econômico dominante, a tomar providências em outro setor, o da
segurança. Desde que Londrina se emancipou, em 10 de dezembro de
1934, cresceram os roubos, assaltos e homicídios no município, como
um todo, e na cidade, principalmente. A insegurança ameaçava
prioritariamente as pessoas mais abastadas, que pressionaram o poder
público para que este tomasse as providências cabíveis. Londrina não
possuía nem delegacia de polícia, nem cadeia. A estrutura de segurança
se limitava a poucos homens fardados e uma cadeiazinha que, de tão
pequena (mal acomodava dois presos) era motivo de piada pela
população.

Face ao aumento da criminalidade, por força das circunstâncias
o poder público desviou temporariamente seu foco de atenção: priorizou
a segurança em detrimento dos serviços médicos. Em 22 de outubro
de 1939, foi inaugurada a Cadeia Pública de Londrina, na rua Maranhão,
um prédio relativamente amplo, de madeira, coberto com telhas
francesas, com diversas celas, construído em forma de L. O efetivo
policial também foi ampliado e, com isso, o poder público pôde retomar
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o foco na saúde. E não sem justa causa, pois os problemas se
multiplicavam e a pressão da sociedade voltou a crescer.

Em 1938, ocorreu uma epidemia de tifo, o que alertou a sociedade
para a limitação da estrutura médica na cidade e para a situação dos
indigentes acometidos pela doença, que não tinham onde serem
tratados. Em janeiro de 1939, alguns membros da sociedade – incluindo
o médico Jonas de Farias Castro, o diretor da CTNP Arthur Thomas, o
jornalista Humberto Puiggari Coutinho e os empresários David
Dequech e José Bonifácio e Silva – se reuniram em assembleia e
determinaram que o Hospital de Londrina deveria ser confiado a uma
irmandade.  Ou seja, a partir de então, ficou definitivamente acordado
entre as partes que o hospital seria gerido pela Irmandade da Santa
Casa de Londrina (Iscal).

Após essa determinação da assembleia, a de confiar o hospital a
uma irmandade, o poder público demonstrou interesse em assumir as
obras, como fica claro neste trecho extraído do jornal Paraná Norte:

O Hospital de Londrina
Conhecedores da intenção do ilustre prefeito de Londrina, de
tomar a si o encargo da fundação do Hospital Municipal, vimos
mais uma vez, pedir a S. Excia., implorar mesmo, em nome dos
necessitados, dos desfavorecidos da sorte... Com estes infelizes
juntamos também as mãos como numa prece e pedimos ao digno
e honrado prefeito que tome quanto antes a iniciativa da fundação
do Hospital. Leve à realidade a sua grande idéia... (PARANÁ
NORTE, 24-09-1939, p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.106).

Diante desta nova situação, a classe médica, que tinha claras
objeções ao controle do novo (futuro) hospital por parte da CTNP –
que neste caso se mesclava ao poder público – tomou uma atitude:
decidiu criar uma Associação Médica, constituída em 1941. Não que
este evento tenha sido a única causa, mas, com certeza, ele se somou
a outros motivos que desencadearam sua criação. Com uma associação
representativa de classe, os médicos buscavam obter o controle do
campo médico.
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O domínio da estrutura de atendimento médico exercido pela
CTNP – evidenciado em experiências anteriores vividas por
profissionais da saúde – levou os doutores Newton Câmara e Adolfo
Barbosa Góis a se reunirem com outros médicos25, em 1941, para
planejar um estatuto que seria apresentado em uma assembleia com a
presença de odontólogos, médicos e farmacêuticos, para se constituir
a Sociedade Médica Odontológica e Farmacêutica de Londrina. Essa
sociedade, no dia 18 de outubro (data em que se comemora o Dia do
Médico) de 1941, passou a ser a Associação Médica de Londrina, filiada
à Associação Médica Brasileira.

Além de realizar encontros, seminários, congressos e palestras,
que ajudavam no aperfeiçoamento da medicina praticada na cidade, a
AML, juntamente com a Associação Comercial de Londrina (atual
ACIL), interagiam com a comunidade e interferiam na vida social. “A
Associação Médica interferia em tudo, dando ânimo e apoio, até porque
quase nada se fazia sem que nos procurassem (os médicos da AML),
para a criação dos clubes recreativos, associações, para festas e
promoções. Éramos pioneiros em tudo”, revelou o Dr. Jonas de Farias
Castro Junior em depoimento a Pellegrini (1991, p.35).

Mas o principal objetivo da Associação Médica de Londrina era
o de obter coesão da classe médica diante dos conflitos internos e
garantir o controle dos serviços e proteção aos profissionais associados.

O universo, ou campo social, com suas próprias leis adquire
autonomia e se diferencia – como possuidor de uma especificidade,
ou singularidade – do contorno social onde está inserido. A
compreensão é de que a criação da AML em 1941, quando a cidade
de Londrina estava sendo construída, a colonização da CTNP
estava sendo implantada, e continuava a afluência de imigrantes e
também de médicos, foi uma maneira explícita de os médicos
expressarem tautologicamente que médicos são médicos e são

25 Também foram sócio-fundadores da Sociedade Médica Odontológica e Farmacêutica de Londrina
os médicos: Jonas de Farias Castro, Caio Moura Rangel, Justiniano Clímaco da Silva, Ricardo
Skowroneck, Orlando Vicentini, João Figueiredo, Anísio Figueiredo, Gabriel Martins e Eulalino
Andrade.
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autônomos, ou seja, se regulam ou se orientam pelas próprias
leis, “irredutíveis aos outros universos” de possíveis outros
profissionais existentes na cidade, ou até da Irmandade, que de
alguma forma seria a proprietária do Hospital Santa Casa.
(OBERDIEK, 2008, p.94).

A criação da AML, no entanto, se deu em 1941, quando o
impasse relacionado à construção da Santa Casa já havia se resolvido,
com o empreendimento confiado a uma irmandade. Portanto, não houve
uma mobilização dos profissionais da saúde para assumir a
responsabilidade da construção, já que estes ainda não haviam se
organizado em torno de seus interesses de assumir o controle do campo
médico que se formava.

Durante o período em que se configurou este impasse, o
Paraná Norte – mesmo ligado à CTNP – manteve sua campanha de
mobilização, consciente de que havia um impedimento para a
viabilização do Hospital de Londrina. Esse impedimento se
manifestava nas divergências de interesses – expostos anteriormente
– entre profissionais da saúde, a CTNP e o poder econômico
dominante, o que colocava o jornal em uma situação difícil, uma
vez que não poderia tratar abertamente do assunto por estar
subordinado financeiramente à colonizadora, uma das envolvidas
no impasse.

O trecho a seguir, extraído do jornal, exemplifica essa situação
de autocensura que, ainda assim, não impediu o posicionamento
favorável ao empreendimento, assumido pelo veículo, e sua postura
incentivadora adotada nas matérias: “Nossa campanha pelo
estabelecimento de um hospital em Londrina... não esmorecerá...
no que pese as opiniões contrárias, vindas da dureza de corações
de muita gente sem fé, sem caridade”. (PARANÁ NORTE, 09-10-
1939, p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.107).

Neste contexto, a atuação do Paraná Norte foi decisiva para
que o projeto do hospital saísse deste impasse. Em maio de 1940, foi
publicada no jornal uma reportagem que afirmava que a Associação
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dos Escoteiros Bandeirantes de Londrina havia assumido o projeto,
“trabalhando ativamente ao sentido de serem as obras iniciadas
impreterivelmente no mês de junho26”. A iniciativa dos escoteiros
demonstra o envolvimento de diferentes classes no processo de
viabilização do hospital e revela uma participação efetiva da
sociedade, que, diante do impasse que interrompeu o andamento do
projeto, assumiu o comprometimento com esta causa, de extrema
importância para o município. Esta participação foi, de forma direta
ou indireta, instigada pelo Paraná Norte. Oberdiek (2008, p.110)
afirma que o envolvimento dos escoteiros no processo de construção
do hospital foi uma “resposta aos constantes apelos do jornal Paraná
Norte”. Ele destaca a magnitude da participação dos escoteiros no
processo:

A atuação dos Escoteiros mobilizou as pessoas que estavam
envolvidas durante anos no processo da campanha para o Hospital
de Londrina, motivando-os a formar uma diretoria para oficializar
a irmandade que ficou assim constituída: Presidentes: Sr. Antonio
Camargo C. Ferraz; Secretário: Mario C. Miranda; Tesoureiro:
Orestes de Medeiros Pulin. [...] Segundo o depoimento de Adolfo
Barbosa Góis, os principais membros da Irmandade foram do
Rotary Clube, entre os quais se destaca Gabriel Martins.
(OBERDIEK, 2008, p.110).

A campanha foi então retomada e a população continuou a
contribuir com doações e a participar das festas promovidas pró-
construção do hospital.  As doações foram realizadas não só para
viabilizar sua construção, como mais tarde para manter seu
funcionamento. A historiadora e pioneira, Amélia Tozetti Nogueira27,
lembra com deferência de um grande colaborador, o Sr. José
Bonifácio e Silva, um cerealista bem sucedido na cidade, sócio da
importante firma Frederico Platzeck & Co Ltda – uma das maiores

26 Paraná Norte (19-05-1940, p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.109).
27 Amélia Tozetti Nogueira. Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, Juliana de Oliveira
Teixeira, Natália de Fátima Rodrigues e Paulo César Boni, em sua residência, dia 13 de março de 2008.
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organizações comerciais da Sorocabana –, que participou de diversas
campanhas e doou muito dinheiro para a construção da Santa Casa.
Por fim, a historiadora destaca que as doações de particulares foram
muito importantes para a realização desse projeto.

A Rádio Londrina também colaborou, doando a renda publicitária
de sua programação inaugural – Cr$ 18.070,00 (dezoito mil e setenta
cruzeiros) – para as obras do hospital. Inaugurada, oficialmente, no
dia 15 de novembro de 1943, a rádio apresentava uma programação
diversificada, trazendo programas femininos, culturais e de
entretenimento. O jornalismo também era explorado, com o programa
Coisas da Cidade, que mostrava o cotidiano e denunciava os principais
problemas da cidade.

O primeiro Estatuto da Irmandade da Santa Casa de Londrina,
transcrito em ata da reunião da diretoria, ocorrida em 24 de março de
1941, informava a respeito das verbas para a manutenção de seus
serviços médicos: “As rendas constarão: a)- das contribuições dos
sócios; b)- das doações e legados; c)- dos frutos e rendimentos dos
bens referidos no artigo antecedente; d)- das esmolas e pensões;  e)-
das subvenções; f)- das rendas do hospital.” (TOMAZI, 1985, p.44).
Segundo a autora, “a Santa Casa era vista como uma instituição de
caridade – no sentido cristão de responsabilidade pelo cuidado à
pobreza” (TOMAZI, 1985, p.48), e correspondia, historicamente, a
obras de caridade e ao perdão dos pecados.

Os atendimentos caritativos, que motivaram as preocupações
da população quanto à necessidade de ampliar os serviços médicos
em Londrina, foram incorporados pelo novo hospital. Os médicos
reservariam parte de seu tempo para prestar assistência médica gratuita
aos indigentes a quem, como afirma Tomazi (1985, p.43) “era destinada
uma ala do hospital e, em contrapartida, os médicos adquiriam o direito
de internar seus pacientes particulares, em outra ala, especialmente
equipada para esse fim”.

Essa relação dos médicos com a Santa Casa mostrou-se favorável
a estes profissionais uma vez que
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[...] possibilitou aos médicos ampliar seus espaços, pois, ao
conservarem seus consultórios particulares, é bem provável que
os atendimentos na Santa Casa lhes proporcionariam conquistas
de mais pacientes-clientes. Ademais, a Santa Casa, ao assumir
todos os atendimentos não remunerados, aliviaria os médicos
desse compromisso. Ao dedicarem-se, parte de seus tempos,
atendendo indigentes na Santa Casa, os médicos conseguiriam
ser mais conhecidos, importante fator para a conquista de capital
social dentro do denominado campo médico, pois ampliaria as
possibilidades de serem livremente escolhidos por potenciais
pacientes. (OBERDIEK, 2008, p.112).

Segundo Tomazi (1985), a construção da Santa Casa28 marca a
segunda fase da prática médica em Londrina, que teve início na
metade da década de 40 e foi até o início da década de 60. A primeira
fase, que se caracterizou pelas dificuldades inerentes ao processo de
colonização da região – momento em que os médicos se deslocavam
até os doentes para realizar os atendimentos – teve seu fim assinalado
com a criação de uma estrutura hospitalar, mesmo que precária, para
o atendimento médico no centro urbano. Essa estrutura, mais o início
do calçamento de diversas ruas do centro, que, segundo Pellegrini
(1991, p.32), “revoluciona a vida na cidade”, permitiu (ou facilitou)
o deslocamento de pacientes em busca dos serviços médicos
oferecidos em estabelecimentos fixos.

A cerimônia de inauguração da Santa Casa, realizada na sede
social do Aeroclube, dia 7 de setembro de 1944, foi transmitida pela
ZYD-4 – Rádio Londrina.  A imprensa, que esteve presente no início,
representada pelo jornal Paraná Norte, impulsionando sua construção,
agora mostrava a concretização de um sonho construído com a
participação e colaboração de diversos segmentos da sociedade
londrinense.

28 Ao final do trabalho, há um álbum com fotografias das diversas fases da construção da Santa Casa.
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O jornal Paraná Norte

O Paraná Norte surgiu em 9 de outubro de 1934 e até a criação
da Rádio Londrina, em 1943, foi o principal – e por algum tempo único
– veículo de comunicação da cidade. Apesar do número limitado de
leitores, o jornal narrava em suas páginas relatos da realidade dos
primeiros anos da cidade, que podem ser – e são constantemente –
utilizados para contar, somar fragmentos ou mesmo dirimir dúvidas
sobre a história de Londrina e região.

O contexto em que se deu a criação do jornal revela os interesses
empresariais e políticos que motivaram seu surgimento. Neste período,
as condições que se apresentavam não eram favoráveis à constituição
deste tipo de veículo de comunicação na cidade. Como expõe Boni
(2004), o número reduzido de leitores – considerando o fato de a
população ser diminuta e grande parte dos habitantes serem analfabetos
ou estrangeiros – somado a incipiente atividade comercial e industrial
– que costuma ser grande fonte de captação de recursos, por meio dos
anúncios – apresentavam-se como empecilhos para a criação de um
jornal em Londrina.

O surgimento do periódico revelava, portanto, os interesses da
Companhia de Terras Norte do Paraná em ampliar a venda de terras da
região, propagando nas páginas do jornal “o novo ‘Eldorado’ para
possíveis compradores em outros estados, especialmente São Paulo e
Minas Gerais”. (BONI, 2004, p.233).  Além dessa vantagem, a CTNP
também se preocupava com os rumos políticos e econômicos que
Londrina tomaria após sua emancipação – que já se anunciava e se
efetivou em 10 de dezembro de 1934 –, temendo que um prefeito
pudesse revogar seus privilégios e interferir em seus interesses
comerciais.

Segundo Boni (2004, p.234), não apenas a colonizadora se
interessava na criação do jornal: “outras pessoas da cidade também
simpatizavam com a possibilidade de um jornal, pois o vislumbravam
como um instrumento de lutas e reivindicações”.  Mas a iniciativa
para a elaboração do periódico foi tomada por funcionários da CTNP
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que, juntamente com Carlos de Almeida, se empenharam na viabilização
do projeto.

O primeiro desafio de seus fundadores foi convencer o jornalista
Humberto Puiggari Coutinho, recém-chegado à cidade, a assumir a
edição do jornal. Puiggari Coutinho havia chegado em março de 1934,
depois de haver trabalhado em São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
Com grande experiência no jornalismo, ele sabia das dificuldades
financeiras e técnicas – tanto na produção quanto no transporte e
circulação do jornal – que encontrariam para viabilizar o projeto do
Paraná Norte. Mesmo assim topou o desafio e se uniu a Carlos de Almeida
na criação do periódico.

As dificuldades técnicas previstas por Puiggari Coutinho
apareceram já na primeira edição. Um problema mecânico na impressora
Minerva, na qual foi impresso, impossibilitou que o jornal entrasse em
circulação na data prevista e que constava em seu cabeçalho: 9 de
outubro de 1934. O jornal, de fato, ficou pronto e começou a circular
três dias depois do anunciado, em 12 de outubro de 1934.

O jornal era impresso na Tipografia Oliveira, pelo tipógrafo João
Isolírio Correa de Oliveira. Sua paginação não obedecia a um projeto
gráfico padrão, era “um misto da experiência profissional de Puiggari
Coutinho, dos tipógrafos e acomodações de matérias pequenas, grandes,
cercadas, notas, anúncios mensagens e ‘calhaus’29". (TRIGUEIROS
FILHO; TRIGUEIROS NETO, 1991, p.24).

A vinculação do jornal à CTNP era nítida. Como afirma Boni
(2004, p.235), “a Companhia de Terras tinha dois tipos de publicidade
no Paraná Norte: a explícita e a implícita”. A primeira se dava por meio
de anúncios (Figura 1), que apresentavam as riquezas do ‘Eldorado’,
destacando principalmente a fertilidade da terra e o fato de não haver
saúvas30 na região.
29 “Termo usado para designar preenchimento de espaços vazios numa página.” (TRIGUEIROS
FILHO; TRIGUEIROS NETO, 1991, p.24).
30 Segundo Boni (2004), destacar o fato de não haver saúvas nas terras do norte do Paraná tratava-se
de uma grande estratégia publicitária, já que o problema era encarado como uma grande ameaça, à
época, em todo o país. Neste tempo, inclusive, imperava um ditado: “Ou o Brasil acaba com a saúva,
ou a saúva acaba com o Brasil.”
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Já a publicidade implícita era identificada na linha editorial
assumida pelo jornal, que se vinculava diretamente aos interesses da
CTNP. Deste modo, era comum a defesa das ações e estratégias da
colonizadora, como também omissões de fatos que pudessem macular
sua imagem.

Esse posicionamento assumido pelo jornal pode ser observado
em diversas matérias veiculadas em suas páginas. A intenção de
impulsionar o projeto de colonização e os negócios da CTNP era
determinante nas abordagens de assuntos que pudessem comprometer
tais objetivos. O trecho abaixo, extraído de uma de suas reportagens,
mostra como foi noticiado um crime protagonizado por um dos médicos
contratados pela colonizadora, que era constantemente elogiado pelo
mesmo veículo:

Figura 1: Anúncio da CTNP no Paraná Norte: destaque para a fertilidade
do solo e a inexistência de formigas saúva

Fonte: Boni (2004, p.242)
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Quinta-feira última pela manhã a cidade esteve emocionada. Um
nervosismo intenso dominava a população, entristecida com
trágico acontecimento que tão grave abalo causou em todo mundo.
Corria uma notícia quase impossível. O Dr. Muller havia abatido
a tiros seu compatriota.
Ninguém queria acreditar semelhante cousa. Entretanto, a realidade
amarga era aquela. De fato o Dr. Pedro Kurt Muller, médico,
diretor do sanatório local, gravemente offendido em sua honra
por Julio Von Schütz, foi fazer a este uma interpelação. Mal
recebido pelo interpellado e antes uma nova injuria, pesada e
gravíssima, o Dr. Muller, saindo de sua calma habitual, saca o
revolver e detona três tiros contra Von Schütz que, gravemente
ferido veio a falecer cincoenta minutos depois. (PARANÁ
NORTE, 27-01-1935, p.10 apud OBERDIEK, 2008, p.69).

Esse trecho permite identificar as intenções do jornal em
amenizar – ou ainda anular – a culpa do médico envolvido no crime,
buscando justificar sua ação. Essa abordagem, segundo Oberdiek
(2008), pode ser justificada pela cultura da época, em que médicos
gozavam de grande prestígio social, portanto, não seriam crucificados
nas páginas do jornal, que tentou identificar na vítima as motivações
para o crime.

Mas a postura assumida pelo Paraná Norte também pode revelar
sua subordinação aos interesses da CTNP por meio da publicidade
implícita. O envolvimento de um médico, por ela contratado para
trabalhar em seu hospital, em um crime como este, poderia
comprometer tudo o que ela difundia, em anúncios e até mesmo em
matérias sobre seus médicos. Deste modo, o jornal adotou a estratégia
de justificar a ação do médico, e, de forma implícita, defendê-lo diante
do acontecido.

Com a emancipação do município, o jornal passou a contar
também com verbas publicitárias da prefeitura, com a “publicação de
editais, avisos e publicidade da administração pública”. (BONI, 2004,
p.235). Os recursos do poder público foram viabilizados por Puiggari
Coutinho, que, na época, também exercia o cargo de secretário
municipal da Prefeitura de Londrina.
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Puiggari Coutinho manteve-se à frente do jornal por nove anos,
quando este foi comprado pelo corretor de imóveis Dario Ferreira,
que, em 1944, vendeu para os irmãos João Alves e Josino Rocha Loures,
que passaram a utilizá-lo “com fins declaradamente políticos”. (BONI,
2004, p.237). Em 1953, o Paraná Norte, que já apresentava uma
periodicidade irregular, deixou de circular. Puiggari Coutinho continuou
sua atividade no jornalismo. Em 1944, ele havia lançado a Gazeta de
Londrina, o segundo jornal da cidade.

Apesar das relações políticas e econômicas que motivaram o
surgimento do jornal e do alinhamento ideológico que determinou sua
sobrevivência financeira, o Paraná Norte se tornou importante fonte de
recuperação histórica da cidade.  Além de informações estatísticas,
nomes, datas e locais que podem ser recuperados nas páginas do
periódico, também é possível analisar fatos históricos, e reconstruir os
acontecimentos, considerando sempre as questões ideológicas que a
subordinação política e econômica do jornal implicavam às mensagens.

Diante dessa possibilidade e das considerações quanto ao seu
caráter ideológico, o papel desempenhado pelo Paraná Norte na
construção de um dos principais empreendimentos em Londrina nas
décadas de 30 e 40, a Santa Casa de Misericórdia, é analisado na
sequência. Para tanto, são aplicados os conceitos da comunicação para o
desenvolvimento na constituição de suas mensagens, analisando a
influência do contexto histórico e das relações de poder e interesses
que envolviam a produção do jornal.

Comunicação e desenvolvimento nas
páginas do Paraná Norte

A Santa Casa de Misericórdia foi inaugurada em 1944, e, muito
além de representar um marco na história da saúde em Londrina – por
ser, ainda hoje, um dos principais hospitais da cidade –, sua construção
revela a mobilização e participação de diversos segmentos da sociedade
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na concretização do projeto. Com isso, tornou-se um exemplo “da
capacidade da comunidade londrinense de resolver seus problemas de
forma cooperativa”. (LOMBA, 1994).

A Santa Casa, como afirma o jornalista Luís Lomba31, “foi
construída pelas mãos de toda sociedade londrinense”, que se
empenhou na viabilização deste empreendimento de fundamental
importância para a cidade – e cuja implantação, na época, era de
extrema necessidade. Essa mobilização social, verificada no contexto
de sua construção, contou com a atuação do jornal Paraná Norte, que,
dentro deste processo, assumiu o papel de incentivador das massas e
questionador dos rumos do projeto.

A participação do Paraná Norte neste contexto constitui-se como
um claro exemplo da utilização da comunicação – ou ainda mais
especificamente, do jornalismo – em favor do desenvolvimento, criando
condições para que mudanças sejam implementadas. Essas condições
são viabilizadas, segundo Schramm (1973), promovendo-se as
aspirações de segmentos da população, orientando o processo dinâmico
e socializando os indivíduos para a nova realidade que se implantará.

Para introduzir mudanças na sociedade e promover a mobilização
social – que demonstra não só a abertura da população em relação às
novidades, mas também seu empenho em torná-las parte de sua
realidade – as redes de comunicação que sustentam os projetos de
desenvolvimento devem, em primeiro lugar, como coloca Schramm
(1973), criar o “clima” em que serão efetivadas as mudanças, ou seja,
devem construir imaginários desejados de mudança de vida que
estimulem a empatia dos indivíduos.

A construção e divulgação destes imaginários é uma das
dificuldades que se impõem à mobilização social, como afirma Rabelo
(2002, p.99). “Na mobilização social o imaginário torna-se a referência,
o objetivo, horizonte ou acordo que faz pessoas diferentes
compartilharem os mesmos propósitos.” Deste modo cabe à

31 LOMBA, Luis. Santa Casa foi feita pela cidade. Revista Especial 60 Anos – Associação Médica,
1994.
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comunicação analisar seus receptores, identificar suas necessidades e
traduzi-las em textos, imagens e representações. Essa, portanto, é a
primeira função a ser executada pela imprensa na implantação de
projetos de desenvolvimento: criar o “clima” para que a mudança seja
aceita e desejada, levando a sociedade (ou os segmentos interessados)
a se mobilizar para sua viabilização.

Na construção da Santa Casa de Misericórdia de Londrina, o
desenvolvimento almejado – que significaria um grande incremento
na precária estrutura médica da cidade – foi incitado pelo Paraná Norte,
quem primeiro divulgou as intenções de membros da sociedade –
liderados pelo diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná, Arthur
Thomas – de construir um grande hospital. O jornal que deu início à
campanha pró-hospital deveria, então, explicitar para a população a
necessidade e os benefícios que o projeto traria à Londrina, e encorajá-
la a participar do esforço coletivo.

Diante da limitada estrutura de assistência médica, criar o “clima”
para a implantação do projeto de um grande hospital não parecia ser
uma missão muito difícil. Porém, além da necessidade evidenciada pela
crescente demanda por serviços médicos, o jornal precisou atentar para
um importante detalhe: o tradicionalismo. Ainda eram muito comuns
na época os tratamentos de doenças através da medicina caseira.
Benzimentos, chás à base de ervas e outros procedimentos
fitoterápicos, eram, segundo a historiadora e pioneira Amélia Tozzetti32,
os primeiros recursos utilizados pelas pessoas no tratamento de doenças.

O tempo mostrou que a prática da medicina caseira não se
configurou como uma resistência à implantação de hospitais. Ela
revelava – e revela até hoje, em muitos lugares – a existência de uma
cultura ligada a valores tradicionais, mas que não excluía a premência
de introduzir ideais modernizantes, também ansiados pela população.
Ou seja, ainda que o “seo Joaquim”, morador do campo, acostumado
a se curar de doenças à base de “chás”, não fosse contra a construção

32 Amélia Nogueira Tozzetti. Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, Juliana de Oliveira
Teixeira, Natália de Fátima Rodrigues e Paulo César Boni, em sua residência, dia 13 de março de 2008.
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do hospital, precisaria ser convencido da extrema importância deste
tipo de estrutura e se mobilizar, participando ativamente no processo
para sua implantação.

Além disso, em uma cidade em formação, em que não só a
assistência médica, mas todas as demais estruturas fundamentais à
organização social davam seus primeiros passos, e onde cidadãos,
vindos de todas as regiões do Brasil e diversos lugares do mundo,
passavam seus dias trabalhando para estruturar suas vidas neste novo
ambiente, o desafio era tornar a construção do hospital prioridade,
diante das demais questões urgentes que se apresentavam.

Esses eram, portanto, alguns dos problemas que o Paraná Norte
enfrentou para efetivamente criar o clima de “aceitação” e
participação por parte da sociedade. A resistência à inovação
praticamente não existia, mas o desafio era tornar o projeto “desejado”
pela população e somar forças para sua viabilização. Como o jornal
trabalharia, então, para incutir nos cidadãos atitudes conducentes à
modernização?

Para alcançar esse objetivo, a comunicação lançou mão de uma
estratégia baseada no estímulo de sentimentos de união entre as
pessoas, buscando, deste modo, implantar a ideia de unidade,
considerada por Schramm (1973) como fator fundamental para obter
coesão e participação social em torno do projeto.

A proximidade e união entre as pessoas já era efetivada pelas
próprias circunstâncias em que viviam. Nos primeiros anos, enfrentar
os desafios e dificuldades que se impõem à difícil missão de construir
uma cidade em meio a condições muitas vezes inóspitas, exigia dos
pioneiros o esforço coletivo e a cooperação diante dos problemas
que se apresentavam. Independente de seus planos pessoais, e os
objetivos que os trouxeram à nova terra, era preciso somar forças
para transpor os obstáculos. Essa união foi cultivada pelo Paraná
Norte que buscou, em suas matérias sobre o projeto do Hospital de
Londrina, despertar nas pessoas um sentimento que as aproximaria
ainda mais: a solidariedade.
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Como já existia na sociedade o sentimento de cooperação entre
os indivíduos, o jornal tratou de intensificá-lo, retratando nas
reportagens que denunciavam a necessidade de um grande hospital, a
situação daqueles que não contavam com nenhum tipo de auxílio
médico. Os indigentes se tornaram foco do constante apelo por ações
do poder público e da própria população para construir o hospital, que
além de ampliar a estrutura de saúde, poderia oferecer assistência
médica àqueles que não podiam pagar.

Alguns trechos extraídos de reportagens do jornal evidenciam
sua estratégia para obter a coesão e participação popular em torno do
projeto:

[...] Pois bem, para esses vencidos, enfermos, desvalidos não há
médicos nem remédio na cidade rumorosa, mesmo porque, onde
não há possibilidade de remédio, a presença do médico se torna
inútil.
A essa gente infeliz a sociedade deve auxílio. É muito triste, muito
constrangedor a idéia de deixar alguém morrer de miséria,
desamparada, caído por uma enfermidade, numa terra de tanta
fartura, tanta opulência. (PARANÁ NORTE, 07-06-1940, p.1 apud
OBERDIEK, 2008, p.98).

Ao se referir aos indigentes como “vencidos”, o Paraná Norte
tentava eximi-los de culpa pela situação em que se encontravam,
colocando-os como vítimas dos infortúnios de sua empreitada em busca
de uma nova terra. Nessas condições, o jornal despertava a solidariedade
do leitor e logo em seguida o convocava a lutar pela causa, definindo
como “triste” e “constrangedora” a postura indiferente à situação.

Em outro artigo, o jornal, cobrando ações da sociedade, revelava
o valor modernizador e humano da obra:

[...] Pode-se mesmo dizer que a fundação desse hospital é o
assunpto do dia em Londrina, pois que todos, mesmo os que
particularmente não têm o menor interesse na existência de um
estabelecimento dessa natureza, sentem a necessidade social que o
mesmo representa, dado elevado número de doentes,
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desprotegidos da fortuna, que arrasta seus padecimentos em
Londrina, como em todos os centros populosos.
[...] E esperamos ser attendidos. Londrina sem um hospital,
desmente tudo quanto se possa dizer do seu progresso, do seu
desenvolvimento, de sua cultura, dos sentimentos de
humanidade de seus habitantes. (PARANÁ NORTE, 15-10-1939,
p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.108).

Neste trecho, o jornal tentava mostrar que, mesmo aqueles que
“não têm o menor interesse na existência de um estabelecimento dessa
natureza”, também se solidarizaram com a causa devido ao seu valor
social. Essa constatação revela o perfil caritativo do hospital que vinha
se delineando durante o processo, uma vez que este se configuraria
como um tipo de serviço que algumas pessoas não teriam necessidade
de usufruir.

Para estimular o envolvimento de todas as classes sociais –
independente de seu interesse nos serviços caritativos que se buscava
criar – o jornal não só caracterizava a situação dos indigentes em
Londrina, mas também se utilizava de argumentos religiosos para
reafirmar o valor humano da obra. Ao definir o objetivo como
“superiormente christão”, anulava quaisquer abismos sociais –
financeiro, político, cultural, étnico – que pudessem separar os
indivíduos, e os unia em torno de um valor compartilhado por todos.

Também pode se observar, no último parágrafo, o valor
modernizante que é atribuído ao empreendimento, na tentativa de
estimular aspirações e desejos de mudança. Ao inserir o projeto do
hospital na imagem que se tinha do progresso, o jornal criava, no
imaginário do leitor, um ideal a ser alcançado para a cidade continuar
no rumo do desenvolvimento.

Além do sentimento de solidariedade explorado pelo jornal em
suas matérias e da construção de imagens desejadas de mudança – que
se pode inferir na análise das mensagens – outro fator fundamental
para criar o “clima” favorável à implantação do projeto do hospital foi
a ocorrência de epidemias de doenças tropicais: a de febre amarela
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silvestre, em 1936,  e a de tifo, em 1938. Isso levou a população a
mobilizar-se por soluções emergenciais.

A estrutura limitada dos pequenos hospitais que existiam em
Londrina era insuficiente para fazer frente às demandas e a situação
voltou a se agravar quando, em 1941, eclodiu uma epidemia de malária
na região. Doentes eram dispensados diariamente devido à falta de
leitos e recursos médicos. Diante deste fato, o jornal Paraná Norte voltou
a cobrar ações do poder público e implorar da população atitudes de
solidariedade e mudança.

Os rios que circundam e correm nesta zona, espalham a malária
nas populações rurais. A gente pobre, a gente produtiva da gleba,
morre sem recursos, desamparada numa miséria comovente. As
crianças, os pequeninos entes indefesos, sucumbem de fome
quando os seios maternos secam, se esterilizam pela ardência
escaldante da febre.
E nós, cuja função pública é essa de denunciar ao governo os
males que infelicitam o povo, vimos denunciar esse, afirmando
ao benemérito sr. Presidente da República, ao sr. Interventor
federal, que nesta região há gente que morre de miséria, crianças
que morrem de fome, todos flagelados pela malária.
[...] O chamado hospitalzinho de Londrina, não tem mais
medicamentos, nem dieta, nem cousa alguma. Dali são
dispensados diariamente inúmeros flagelados sem o menor
socorro, de mãos vazias. Só lhes acompanham a comiseração do
médico e uma lágrima furtiva da enfermeira. (PARANÁ NORTE,
02-03-1941, p.1 apud ALVES, 2002, p.402).

Diante disso, segmentos da sociedade passaram a organizar
campanhas com o objetivo de angariar fundos para o hospitalzinho.
Mais uma vez, o jornal, expondo a condição dos indigentes afetados
pela malária, conseguiu mobilizar a população para buscar soluções.
Ainda que as soluções buscadas neste caso tenham sido assistenciais,
o problema das epidemias foi definitivo na criação do “clima” para
viabilizar a construção de um grande hospital. Foi diante destes surtos
que se evidenciou a limitação estrutural da assistência médica, o que
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transformou o “Hospital de Londrina” em algo desejado pela população,
que, portanto, somaria esforços para sua concretização.

Com o estabelecimento das condições favoráveis ao
empreendimento, o jornal deveria focar agora nas estratégias
comunicativas que determinariam a eficácia seu apoio ao projeto
desenvolvimentista. Considerando que, de fato, o projeto da Santa Casa
de Misericórdia de Londrina se concretizou, serão analisados, na
sequência, os aspectos – apontados por teóricos da comunicação para o
desenvolvimento – que determinaram seu sucesso.

Comunicação planejada:
o êxito do projeto

A eficácia dos projetos de intervenção depende do planejamento
das estratégias e ações por parte das redes comunicativas que os
sustentam. Ainda que não exista uma fórmula geral para determinar a
eficiência da comunicação para o desenvolvimento, experiências bem-
sucedidas de intervenções permitiram a formulação de condições que
contribuem com o sucesso do projeto.

No processo comunicativo que mobilizou segmentos sociais para
a viabilização do projeto da Santa Casa, pode-se identificar algumas
características que, segundo teóricos, são determinantes para a eficácia
das intervenções. A atuação do Paraná Norte revelou, portanto, a
aplicação de conceitos e princípios de uma teoria que ainda estava em
gestação (existente na prática, mas ainda não classificada pela
academia), demonstrando uma característica comum à prática da
comunicação para o desenvolvimento: o desconhecimento do termo.

Mesmo não conhecendo a teoria e as condições que esta
apresentava para sua eficiente aplicação, o jornal construiu sua
intervenção comunicativa de acordo com importantes aspectos
apontados por teóricos como Waisbord, Schramm e Kunczik. A
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centralização do poder, as abordagens integradas, a articulação entre
comunicação de massa e interpessoal, a dinâmica planejada, são
algumas características defendidas pelos autores como fundamentais
na comunicação para o desenvolvimento, e estão presentes na atuação
do Paraná Norte durante o processo de viabilização da Santa Casa de
Misericórdia de Londrina.

Desde a concepção da ideia de um grande hospital na cidade,
até a realização das campanhas de arrecadação de fundos, e
posteriormente, de recursos para manter o hospital, é possível
identificar a atuação integrada entre comunidade e poder. As abordagens
integradas, que, segundo Waisbord (2005), são essenciais no projeto
para evitar imposições e intervenções que não estejam de acordo com
as necessidades da comunidade, foram decisivas para definir a urgência
do empreendimento que se pretendia construir e para viabilizar a
campanha em favor de sua construção.

A formação de uma Comissão pró-Hospital, em 1936, reunindo
lideranças comunitárias sob a presidência do diretor da CTNP, Arthur
Thomas – quem primeiro propôs, nas páginas do Paraná Norte, a
construção de um hospital na cidade – revelava a aproximação entre
os interesses da comunidade e do poder – neste caso representado
pela CTNP, que mesmo antes de conjugar-se ao poder público com a
eleição de um de seus diretores a prefeito de Londrina, já se incumbia
da administração da cidade – e a atuação conjunta para se definir as
prioridades referentes às carências infraestruturais da cidade.

Hospital de Caridade
Um grupo de pessoas de relevante conceito social reuniu-se na
semana passada e, sob a presidência do Sr. Arthur Thomas,
assentou a fundação de um hospital de caridade nesta cidade.
Para tão humanitário quão oportuno desideratum, ficou resolvido,
na citada reunião, se realizasse uma assembléia preliminar, a fim
de eleger-se uma directoria provisória que tomasse a seu cargo o
estudo sobre o assunpto, planos, organização do quadro social,
etc. Uma vez que o quadro social esteja organizado, e pagas as
respectivas contribuições do primeiro mês e a conseqüente jóia de
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entrada, será imediatamente convocada uma assembléia geral
dos sócios para eleição da directoria definitiva e confecção dos
estatutos. (PARANÁ NORTE, 16-02-1936, p.1 apud ALVES,
2002,  p.393).

As festas e promoções realizadas durante a campanha contaram
com a participação massiva da população e o apoio decisivo da prefeitura
e da CTNP, que além de ceder um barracão – o redondo, como era
conhecido – para a realização das festas, diminuiu em 50% o valor das
passagens de ônibus nos dias de festa, para incentivar a participação
popular nos eventos.

Durante toda a campanha, o Paraná Norte, além de noticiar os
festejos em favor do hospital, também reproduzia em suas edições a
lista de pessoas que contribuíam com doações em beneficio da obra.
Uma edição quase inteira do jornal, a do dia 27 de setembro de 1936,
foi dedicada à listagem dos contribuintes, desde aqueles que doaram
grandes quantias em dinheiro, aos que colaboravam com um frango ou
uma dúzia de ovos.

Esse tipo de reconhecimento, estampado nas páginas do único
veículo de comunicação da cidade, era importante para estimular a
participação da sociedade na campanha pelo hospital. Ao ver seu
esforço e sua colaboração – ainda que pequena – sendo reconhecida
pelo jornal e anunciada para todas as pessoas, os cidadãos sentiriam a
importância de sua participação para a concretização do projeto.
Também aqueles que não haviam colaborado por não terem muito que
oferecer, perceberiam que um frango, um mamão, um bolo – como
consta na lista reproduzida pelo jornal – eram suficientes e
imprescindíveis para a realização das festas da campanha.

As abordagens integradas, verificadas no processo, também foram
decisivas diante das situações conflituosas que surgiram no projeto.
Durante o impasse que paralisou as iniciativas, cerca de um ano após
o início da campanha pró-hospital, o Paraná Norte buscou envolver a
população e o poder público na discussão sobre os rumos do projeto,
incitando o debate que questionava a paralisação da campanha. Essa,
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segundo Kunczik (2002), é uma das funções do jornalismo de
desenvolvimento. Além de mediar situações conflitantes, definindo-
se objetivos compatíveis para estimular a participação dos diferentes
segmentos, deve promover discussões questionando a viabilidade e
consequências dos programas de desenvolvimento.

Em reportagem veiculada em 20 de novembro de 1938, o jornal
questionava os motivos da paralisação da campanha, denunciando o
“silêncio” a que se converteram todas as iniciativas pelo hospital. A
indagação do veículo despertou um debate referente ao impasse atingido
pelo projeto, sobre o qual o diretor da CTNP se pronunciou nas páginas
do próprio jornal:

Sr. Redator. As suas referências sobre a Campanha pró-Hospital
de Londrina [...] são justas e merecem attenção. A Campanha
iniciada com tantas esperanças de êxito em 1936, não alcançou,
infelizmente, o resultado desejado – fracassou – e fracassou por
motivo que não será lícito especificar e discutir agora...
Desde o ano passado nenhum novo esforço foi feito para alcançar
o objetivo visando a construção do Hospital, salvo o acertadíssimo
acto de nosso ilustre prefeito, decretando a taxa adicional sobre o
imposto municipal destinado ao Hospital. [...] Uma vez que se
ache construído, servirá para mantê-lo. [...] É de esperar-se também
que o governador do estado não negue sua cooperação e teremos
bases sólidas para iniciar a construção. Mas isso somente se
conseguirá conjugando esforços de pessoas de actividade e de
bom coração. A.H.M Thomas. (PARANÁ NORTE, 04-12-1938,
p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.105).

Em outra matéria, fica evidente que o jornal vinha incitando
discussões com as reportagens veiculadas a respeito do Hospital de
Londrina:

Vem causando, como é natural, extraordinário eco na opinião
pública os commentários feitos pelo ‘Paraná Norte’ a proposta da
necessidade extrema, em que nos encontramos, de possuir um
hospital.
Pode-se mesmo dizer que a fundação desse hospital é o assunpto
do dia em Londrina, pois que todos, mesmo os que
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particularmente não têm o menor interesse na existência de um
hospital dessa natureza, sentem a necessidade social que o mesmo
representa [...]. (PARANÁ NORTE, 15-10-1939, p.1 apud
OBERDIEK, 2008, p.108).

Além de atestar a existência do debate popular sobre o projeto,
este trecho revela outra característica, considerada por Waisbord (2005)
como fundamental para a eficaz aplicação da comunicação para o
desenvolvimento: o envolvimento da população no projeto, que
caracteriza a articulação entre comunicação de massa e interpessoal
durante o processo. Essa estratégia, segundo o autor, é definitiva para
a tomada de decisões. Os meios de comunicação, devido ao seu amplo
alcance, são capazes de disseminar informações e gerar consciência
sobre os problemas, mas é somente com a intervenção de redes sociais,
viabilizando a troca de opiniões entre membros da comunidade, que
as decisões são tomadas.

Além disso, no contexto da construção da Santa Casa de
Misericórdia de Londrina, a comunicação interpessoal tinha ainda um
outro valor. O veículo de comunicação de massa que direcionava apoio
ao projeto, o jornal Paraná Norte – até 1943, o único da cidade –, não
tinha grande circulação na cidade, já que a maior parte de seus
exemplares circulava em outros estados. Isso porque sua criação esteve
ligada aos interesses comerciais da CTNP – que buscava através dele
anunciar as terras do ‘Eldorado’ para compradores de outras regiões –
e, portanto, desconsiderava o grande número de analfabetos e
estrangeiros na cidade.

Essas pessoas, que por algum motivo não tinham contato com o
jornal – até mesmo pela falta do hábito de leitura – eram, então, inseridas
no processo de mobilização social por meio de debates públicos –
instigados e alimentados pelo próprio jornal – que se promoviam
ocasionalmente na comunidade, em conversas de portão, em bares e
nas próprias festas realizadas durante a campanha.

A intervenção das redes sociais foi facilitada pela proximidade
entre os cidadãos, e o sentimento de comunidade compartilhado pelos
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indivíduos. Prova disso foi a participação massiva da população nas
festas e promoções da campanha pró-hospital, e sua mobilização
durante sua construção, visando os benefícios que a instituição traria
a toda a comunidade.

Nessas redes de comunicação interpessoal alguns personagens
desempenharam papel importante. Médicos que apoiaram o projeto, e
gozavam de grande prestígio social, tanto pela função que exerciam
como pelo caráter caritativo de grande parte de seus atendimentos,
juntamente com alguns membros da comunidade, respeitados por suas
funções e realizações, eram capazes de influenciar a comunidade e
incitar sua participação no projeto. O cerealista José Bonifácio e Silva
foi um importante personagem neste processo. Cidadão honorário de
Londrina, trabalhou ativamente na construção da Associação Comercial
de Londrina e colaborou com a fundação dos colégios Londrinense e
Coração de Jesus – além de outras importante obras na cidade. Foi por
muito tempo o principal colaborador do Hospitalzinho de Indigentes e
dispensou grande apoio à construção do Hospital de Londrina (Santa
Casa), participando da comissão que definiu seu perfil caritativo. Por
suas realizações na cidade, seu envolvimento nas ações pró-hospital
conferia credibilidade ao projeto, e sua simples solicitação da
necessidade do comprometimento de toda a comunidade, seria
considerada por aqueles que o admiravam.

Esses personagens, no processo de mobilização social, são
classificados, segundo Toro (1997, p.41 apud RABELO, 2002, p.97),
como re-editores sociais, termo utilizado para designar “pessoa que,
por seu papel social, ocupação ou trabalho tem a capacidade de
readequar as mensagens segundo circunstâncias e propósitos, com
credibilidade e legitimidade”. Não se trata de uma mera reprodução
dos conteúdos veiculados. O re-editor é capaz de modificar formas de
pensar, atuando “em campos de influência localizados, como o seu
trabalho ou vizinhança”. (RABELO, 2002, p.98).

A atuação desses re-editores também revela outro aspecto,
apresentado por Schramm (1973), determinante no sucesso das
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intervenções comunicativas: a distribuição das mensagens.  Segundo o
autor, a comunicação dirigida para a mudança deve “atingir a pessoa
ou pessoas capazes de decidir a mudança”. (SCHRAMM, 1973,
p.36).

No planejamento da comunicação para o desenvolvimento,
fatores pessoais e contextuais devem ser analisados não só para se
propor um projeto de intervenção que atenda às necessidades da
população, como também para a construção das mensagens que
incentivem a participação coletiva no processo. Segundo Kunczik
(2002), o jornalismo de desenvolvimento deve apresentar, em suas
reportagens, a conexão entre os acontecimentos, contextualizando
os fatos e apresentando suas possíveis consequências.

 Na construção da Santa Casa de Misericórdia de Londrina, o
projeto foi definido considerando o contexto – a estrutura limitada
de assistência médica e as constantes epidemias – que justificava a
necessidade urgente de construir um hospital na cidade. Também
as mensagens veiculadas pelo Paraná Norte foram construídas
levando em conta fatores contextuais. Nas notícias sobre a situação
da população durante os surtos epidêmicos, o jornal embutia no
simples relato do fato a crítica à precariedade da estrutura médica,
clamando por ações do poder público e da própria população.

Mas como o jornal, em suas mensagens sobre o hospital,
incentivaria a participação popular para, de fato, concretizar o
projeto? O conteúdo das mensagens, segundo Schramm (1973), deve
ser planejado em termos sociais e psicológicos, para promover uma
mudança desejada no comportamento. Para Niehoff  e Anderson
(apud SCHRAMM, 1973, p.34), “quando existem necessidade
sentida e forte beneficio de ordem prática, juntamente com a
cooperação voluntária dos receptores”, as condições que inibem a
mudança podem ser superadas. Neste sentido, é preciso destacar
que o Paraná Norte construiu mensagens que suscitaram uma
“necessidade sentida”, evidenciaram uma “forte vantagem prática”
e estimularam a “cooperação voluntária”.
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No trecho da reportagem veiculada em 2 de março de 1941 –
reproduzido anteriormente – foram identificados as principais questões
exploradas pelo jornal para evidenciar a necessidade da construção de
um hospital na cidade: a existência de doenças tropicais, a grande
quantidade de indigentes e a limitada estrutura médica. Diante de
situações que justificavam a necessidade da construção de um grande
hospital, o Paraná Norte, em outras reportagens, buscou expor os
benefícios que o empreendimento traria à população. Desde 1936, aliás,
ele vinha batendo nessa tecla:

[...] Londrina estará deslumbrante para a sua grande festa de
caridade collectiva, para seu Hospital, num bello gesto de
humanidade, no socorrer e amparar os que soffrem, gesto esse
valiosamente secundado pelos que residem em outros municípios
e outros Estados, trazidos pela bondade de coração a participar
dessa grande lição de beneficência, onde, sob um sorriso,
estylizando a alegria, abrem as mãos para que delas possa cahir
discretamente o obulo da caridade, ou muitas vezes, para dar
parecendo que recebe.
[...] Essa gente piedosa, compra, cobrindo-se com a capa da usura
e fingindo fazer um grande negócio, por duzentos uma modesta
prenda que vale um! [...] Assim é o coração magnânimo da gente
que vem de fora, cooperar comnosco no monumento de caridade
que desejamos levantar, não somente em beneficio de Londrina,
mas também para amparar os que residem em municípios
‘circumjacentes’ e que necessitam dum leito nas horas de
soffrimento, de uma intervenção cirúrgica rápida e segura... Para
todos, as portas do Hospital de Londrina, estarão abertas de par
em par, acolhedoras e convidativas. (PARANÁ NORTE, 04-09-
1936, p.1 apud OBERDIEK, 2008, p.189).

A “vantagem prática”, apresentada pelo jornal, referia-se não só
à ampliação de atendimentos para quem vivia em Londrina, como
àqueles residentes em cidades vizinhas, que também sofriam com a
limitação dos serviços de saúde. O aprimoramento e melhoria da
assistência médica – privada de modernos recursos tecnológicos –
também foram apresentados na reportagem, enfatizando-se aspectos
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como “rapidez” e “segurança” nas intervenções cirúrgicas, que seriam
viabilizados com a construção de um grande e moderno hospital. Esses
argumentos são explorados em uma abordagem persuasiva, que se
utiliza de expressões como “horas de sofrimento”, “hospital de portas
abertas”, para sensibilizar o leitor dos benefícios que o hospital traria
para a vida de todos, sem distinções.

Apresentadas a “necessidade sentida” e a “vantagem de ordem
prática”, o jornal precisava, então, suscitar a participação popular para
a concretização do projeto. Eram constantes seus apelos para envolver
a população na mobilização social pelo Hospital de Londrina. Em
reportagem veiculada em 15 de outubro de 1939, o jornal revelava já
no título – Todas nossas classes sociaes empenhadas na fundação do hospital de
Londrina – o envolvimento de toda a população no projeto, respondendo
aos seus apelos.

Verifica-se, no primeiro parágrafo do trecho reproduzido, um
convite aos moradores de Londrina e região para participarem dos
festejos em favor do hospital. A participação, além de ser justificada
pelos benefícios apresentados ao final da matéria, também foi incitada
pelo valor humano e caridoso atribuído ao ato. A participação era
definida pelo jornal como um “gesto de caridade” que revelava a
“humanidade” e a “bondade de coração” daqueles que se mobilizavam.
A atuação dos escoteiros, decisiva no processo de construção do
hospital, segundo Oberdiek (2008, p.110), foi uma “resposta aos
constantes apelos do jornal Paraná Norte”.
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Características do jornalismo de
desenvolvimento praticado

pelo Paraná Norte

A aplicação da comunicação para o desenvolvimento exige, da
imprensa, um equilíbrio entre seu papel motivador – que direciona
apoio aos projetos do governo – e sua função crítica, que deve analisar
objetivamente os programas de desenvolvimento. Esse dilema, segundo
Schramm (1973), é inerente à atuação da imprensa em países em
desenvolvimento, onde a luta constante contra os problemas sociais e
estruturais justifica a participação do jornalismo no esforço nacional
em busca de mudanças, mas não deve anular sua função primeira e
fundamental: a crítica objetiva.

Esse equilíbrio entre o papel normal – o de crítica livre e objetiva –
e seu papel dinâmico – o de incentivar a mudança – é o que distingue,
também, os dois principais tipos de jornalismo de desenvolvimento: o
investigativo e o autoritário-benevolente. O jornalismo de desenvolvimento
autoritário-benevolente se exime do papel crítico da imprensa, atuando
unicamente como porta-voz dos ideais e programas do governo. Já o
tipo investigativo foca-se no questionamento e análise crítica dos projetos
de mudança, examinando a aplicabilidade e consequências dos mesmos.

Segundo Kunczik (2002), a prática do jornalismo de
desenvolvimento investigativo exige, como condição fundamental à
sua viabilidade, a liberdade de imprensa. Assim, é possível concluir
que as relações mantidas entre imprensa e poder, não raro, são decisivas
para se definir o tipo de jornalismo praticado, uma vez que o
atrelamento a interesses específicos pode comprometer seu papel crítico.

A atuação do Paraná Norte na construção da Santa Casa de
Misericórdia de Londrina, por sua vez, revela aspectos de subordinação
ao poder uma vez que o jornal era vinculado à Companhia de Terras
Norte do Paraná, posto que foi criado em razão de seus interesses
comerciais e sobreviveu de suas verbas publicitárias. Teria esse
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atrelamento comprometido a atuação crítica do jornal no processo de
mobilização social para a construção do hospital? Ao analisar suas
reportagens, fica claro que nenhuma crítica foi expressamente
direcionada à colonizadora, afinal ele não arriscaria perder sua maior
fonte de verbas. Ainda assim, durante o período de paralisação da
campanha, o jornal não se calou e continuou a exigir ações para a
continuidade do projeto, mesmo sabendo que o impasse envolvia
interesses da própria CTNP.

A crítica ao impasse – que envolvia diferentes interesses da
classe médica e da CTNP sobre o controle do hospital – era velada,
com comentários que não explicitavam a disputa travada por estes
dois grupos. Oberdiek (2008) afirma que o jornal tinha, de fato,
conhecimento dos motivos que impediam a construção do hospital,
mas não os revelava em suas matérias, como fica claro no trecho a
seguir: “Nossa campanha pelo estabelecimento de um hospital em
Londrina... não esmorecerá... no que pese às opiniões contrárias, vinda
da dureza dos corações de muita gente sem fé, sem caridade.”
(PARANÁ NORTE, 24-09-1939, p.1 apud OBERDIEK, 2008,
p.107).

Essa supressão de informações que poderiam comprometer os
interesses da colonizadora qualificaria, portanto, o jornalismo de
desenvolvimento praticado pelo Paraná Norte como autoritário-
benevolente. Mas, com uma análise mais apurada de sua atuação, é
possível encontrar críticas à ausência de ações do poder público na
cidade, que, apesar de não ter sido o idealizador do projeto do hospital,
deveria, na visão do jornal, “socorrer” as questões emergenciais da
saúde em Londrina.

A inexistência de ações, segundo o poder público, era resultado
de um contrato firmado entre CTNP e governo do estado, que
determinava as obrigações da colonizadora com o provimento de
serviços nas terras por ela adquiridas no norte do Paraná. O contrato
deixava claro apenas que o governo estadual se eximia de
responsabilidades. Porém, como ele foi celebrado antes da emancipação
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de Londrina, em nenhum momento o papel da administração pública
municipal ficou delineado e definido.

[...] o contrato celebrado entre a CTNP e o governo do Estado do
Paraná estabeleceu como obrigação da empresa a responsabilidade
e, ao mesmo tempo, o monopólio sobre os serviços públicos,
tais como: iluminação, comunicações, transportes, fornecimento
de água e assistência médica aos funcionários da companhia e aos
adquirentes dos lotes de terras comercializados pela empresa,
liberando, portanto, o governo do estado destas obrigações.
(ARIAS NETO, 1993 apud MENDONÇA, 2004, p.62).

As críticas e apelos do Paraná Norte ao poder público – tanto
municipal como estadual – para assistir adequadamente os doentes do
norte do Paraná, podem ser interpretadas, portanto, como uma crítica
a esse contrato, que delegou grande parte de suas obrigações, com a
população, à iniciativa privada. De acordo com Mendonça (2004, p.63),
“esperava-se que o governo tivesse maior iniciativa e atuasse mais
intensamente em áreas de interesse público, no caso, os serviços
médicos e de saneamento”.

A atuação do jornal, neste aspecto, revela características do
jornalismo de desenvolvimento investigativo, que se fundamenta no
questionamento dos projetos de mudança.  Essa posição crítica pode
ser identificada quando ele publicava suas indagações sobre os rumos
– até então incertos – do projeto.

Chega a não se comprehender a razão pela qual todas as iniciativas
em marcha para se dotar a cidade com um Hospital digno desse
nome, estancaram e se envolveram num silêncio que traduz uma
derrota em frente da inércia para que esta se aposse do campo já
tão brilhantemente conquistado. (PARANÁ NORTE, 20-11-1938,
p.31 apud OBERDIEK, 2008, p.104).

Além disso, o jornal publicava, constantemente, apelos por ações
que dessem continuidade ao projeto, revelando seu comprometimento
com a viabilização do hospital, cuja importância e necessidade havia
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sido tão defendida pelo veículo enquanto se buscava mobilizar a
população para participar ativamente das campanhas em benefício de
sua construção.

Mesmo não tendo direcionado, declaradamente, suas críticas à
falta de ações por parte da CTNP – quem primeiro propôs a construção
do hospital, através de seu diretor, Arthur Thomas – os apelos ao poder
público dotaram o jornal de uma posição crítica, típica do jornalismo
de desenvolvimento investigativo. Ainda que a colonizadora tivesse a
obrigação contratual de prover os serviços básicos à população, o estado
não poderia abandonar seus deveres para com os cidadãos. Sua função
seria a de, ao menos, exigir o cumprimento das obrigações assumidas
pela colonizadora de garantir condições básicas de vida para a
população.

Deste modo, a vinculação à CTNP não foi decisiva, como se
poderia presumir, para definir o papel assumido pelo jornalismo de
desenvolvimento. No caso do Paraná Norte, mesmo atrelado a interesses
específicos, o jornal manteve uma posição crítica e mobilizadora, que
permitiu a viabilização do projeto pelas autoridades constituídas, por
instituições filantrópicas e representativas de classe, pela colaboração
de empresários e profissionais liberais, e pela participação dos cidadãos
nas campanhas pró-hospital.

Constatações e considerações finais
da pesquisa

A ampliação dos serviços médicos em Londrina – com a
construção da Santa Casa de Misericórdia – revelou a preocupação da
sociedade não só com a limitação da estrutura de atendimento médico,
mas com a situação dos indigentes na região, e demonstrou a capacidade
da população de se organizar e cooperar para a viabilização de um
grande empreendimento.
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Neste contexto, a imprensa também assumiu um importante
papel, sendo a grande responsável pela mobilização social que
concretizou o projeto do hospital. Articulando-se o potencial de alcance
das mensagens do jornal Paraná Norte com a capacidade influenciadora,
não só do veículo como de membros respeitados da sociedade, a
comunicação – de massa e interpessoal – colocou-se a favor do
desenvolvimento.

A postura adotada pelo jornal revela a prática da comunicação – e
mais especificamente do jornalismo – para o desenvolvimento. Essas teorias
apresentam a mídia voltada ao apoio a projetos de mudança que visem
ao desenvolvimento do país. Sua prática eficaz implica a aplicação de
procedimentos sugeridos por diferentes autores – definidos por meio
da análise de experiências bem-sucedidas da comunicação para o
desenvolvimento – e do equilíbrio entre o papel crítico da imprensa e
sua função mobilizadora e incentivadora de massas. Deste modo, antes
de incentivar a participação da população em torno de um projeto, a
imprensa deve analisá-lo criticamente, avaliar sua viabilidade e possíveis
consequências para a cidade, o estado ou mesmo o país, e apontar
caminhos possíveis de ser trilhados para seus leitores.

O jornalismo de desenvolvimento praticado pelo Paraná Norte
apresentou algumas condições defendidas pelos autores como eficazes
no apoio aos projetos de mudança. A centralização do poder – que consistiu
na delegação de autoridade a membros da sociedade – a articulação entre
comunicação de massa e interpessoal – que revelou a capacidade do jornal
de incitar o debate público – a dinâmica planejada – referente à construção
de mensagens que suscitassem o envolvimento social no projeto – foram
algumas estratégias adotadas pelo jornal para efetivar seu potencial
mobilizador.

Outra importante característica da comunicação para o desenvolvimento
– que, segundo Schramm (1973), é responsável por atribuir à
comunicação sua capacidade de promover mudanças – refere-se à
criação do “clima” em que as inovações serão implementadas. Os meios
de comunicação agem no sentido de construir no imaginário da
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população uma mudança “desejada”, pela qual vale a pena lutar e
participar de sua concretização.

Esse foi o primeiro desafio enfrentado pelo Paraná Norte: criar
o clima de aceitação e participação no projeto. Aparentemente, a
tarefa não seria muito difícil, considerando a precariedade estrutural
da assistência médica e as constantes epidemias de doenças tropicais
que evidenciavam a limitação destes serviços. Mas ainda existia uma
cultura tradicional entre os habitantes, que, quando se tratava de
doenças, procuravam em primeiro lugar, tratamentos a base de chás,
benzedeiras e outros procedimentos fitoterápicos. Ainda que essas
pessoas não se opusessem à construção do hospital, elas teriam que
ser convencidas da necessidade de construir um grande hospital na
cidade, e somar esforços para sua viabilização.

Para transformar o projeto em prioridade – não só para essas
pessoas, mas a todos que se ocupavam de estruturar suas vidas nessa
nova cidade – o jornal explorou, em suas matérias, a situação dos
indigentes, e procurou, com isso, despertar a solidariedade da
população e conscientizá-la da extrema necessidade de se construir
um hospital para atendê-los.

A reivindicação por ações do poder público e da sociedade
para a construção do hospital era constante no jornal. Em suas
páginas, ele demonstrava seu descontentamento em relação à
inexistência de ações públicas para a melhoria dos serviços médicos.
Por meio da constatação da situação de “abandono” da cidade pelo
estado, o Paraná Norte  evidenciava a prática do jornalismo de
desenvolvimento investigativo, que exerce, acima de tudo, sua função de
crítica livre e objetiva. Ainda que os serviços de saúde devessem ser
garantidos pela Companhia de Terras Norte do Paraná – obrigação
estabelecida em um contrato com o governo do estado – e
considerando a inexistência de uma crítica direta do jornal à
colonizadora – responsável por grande parte da verba publicitária do
jornal – pode-se constatar o posicionamento crítico do Paraná Norte
à própria existência deste contrato ou ao fato dele não ter sido
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retificado mesmo diante do não cumprimento das obrigações por parte
da colonizadora.

A experiência do Paraná Norte revela a eficaz aplicação de um
conceito, que apesar de ter surgido e haver sido sistematizado
posteriormente, já se efetivava – com resultados concretos – na prática
pioneira da imprensa londrinense. A Santa Casa de Misericórdia de
Londrina, construída pela participação de diversos segmentos da
sociedade, teve sua importância e benefícios – que se evidenciam ainda
nos dias de hoje – difundidos regularmente nas páginas do jornal, que
incitou a participação de todos no projeto.
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Uma missa campal, celebrada pelo padre palotino Carlos Probst, no local onde hoje
está edificada, marcou o lançamento da campanha para a construção da Santa Casa.
A missa foi acompanhada por diversos segmentos da sociedade londrinense, inclusive
os Escoteiros.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente José Juliani)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)

Pré-construção 1
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Pré-construção 2

Para arrecadar fundos para a construção do hospital foram realizadas inúmeras
promoções (quermesses, leilões, bailes). Nos dias de promoção, como forma de
incentivar a participação dos residentes na zona rural, a empresa de ônibus cobrava
apenas metade do valor da passagem.
Fotografia: José Juliani (data: 09/11/1935)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Construção 1

Pausa para a posteridade. Durante a construção, os trabalhadores foram convocados
para uma fotografia histórica. A maior parte posou sobre a marquise da entrada
principal; alguns trabalhadores estão um pouco acima e outros sob a marquise, na
escada.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente José Juliani)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Construção 2

Prédio da Santa Casa recém-concluído, ainda com parte dos entulhos na entrada.
As ruas que cercam o prédio ainda não eram pavimentadas. A inauguração deu-se
em 7 de setembro de 1944. No primeiro andar, à direita da marquise, é possível
observar quatro janelas.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente José Juliani)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Construção 3

Em 1946, apenas dois anos depois de inaugurado, o prédio foi ampliado. Nessa
ampliação foram construídas duas unidades de internação: no térreo, a ala masculina
e no andar superior a ala feminina. No primeiro andar, à direita da marquise, agora
é possível observar seis janelas.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente José Juliani)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Construção 4

Prédio da Santa Casa, visto da esquina das ruas Espírito Santo e Senador Souza
Naves.  Esta é a primeira fotografia do hospital em que se vê o calçamento das ruas
com paralelepípedo. Pela beleza arquitetônica do prédio, esta fotografia foi
transformada em cartão postal de Londrina.
Fotografia: Autor desconhecido
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Administração 1

O provedor José Bonifácio e Silva (ao centro) e os integrantes da mesa administrativa
no dia da inauguração (7 de setembro de 1944). À esquerda de Bonifácio e Silva
estão Celso Garcia Cid, Lícinio Maragliasso e Aristides de Souza Mello; à direita
Claudino Francisco dos Santos, Humberto Puiggari Coutinho e Orestes Medeiros
Pullin.
Fotografia: Carlos Stenders (Foto Estrela)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Administração 2

Grupo diretor da Santa Casa, logo após a inauguração, em 1944. Na primeira fila,
sentados, da esquerda para a direita: Celso Garcia Cid, Anísio Figueiredo, Edmundo
Mercer, Ruy Cunha, Claudino Francisco dos Santos, Humberto Puigari Coutinho,
Orestes Medeiros Pullin, José Bonifácio e Silva, Munhoz de Mello, Aristides de
Souza Mello, Licínio Maragliasso e Mr. Arthur Hugh Miller Thomas.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente José Juliani)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Atendimento e serviços 1

Irmãs Maria Trutperta (à esquerda, que atuava na enfermagem), Maria Lúcia (no
meio, que trabalhava na admininistração) e Maria Osvalda (à direita, que atuava na
enfermagem) – em frente ao hospitalzinho de madeira da CNTP – Companhia de
Terras Norte do Paraná. As irmãs chegaram em 22 de janeiro de 1936 e começaram
a prestar serviços de saúde e educação.
Fotografia: Autor desconhecido
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Atendimento e serviços 2

Irmãs prestando atendimento de enfermagem no hospitalzinho da CTNP, antes da
construção da Santa Casa. Irmã Burga (à esquerda, mais próxima do rosto da
paciente) é considerada a primeira anestesista de Londrina. Ela exerceu essa
atividade até a década de 50.
Fotografia: Autor desconhecido
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Atendimento e serviços 3

Atendimentos médico e de enfermagem na Sala de Emergência da Santa Casa, que
ficava no andar térreo. Aqui já é possível perceber melhorias estruturais no
atendimento à saúde, como salas em alvenaria e azulejadas. A Irmã Maria Gotharda
é quem aparece auxiliando no atendimento. A fotografia é de outubro de 1949.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente Carlos Stenders, do Foto Estrela)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)

108



Atendimento e serviços 4

Atendimento médico na Sala Cirúrgica, que era anexa ao Centro Cirúrgico. Esta
sala era utilizada para pequenos procedimentos cirúrgicos. A Irmã Burga era a chefe
do Centro Cirúrgico. Aqui ela aparece junto à cabeça do paciente, anestesiando-o.
As irmãs Maria Serviam e Maria Miriana auxiliam no procedimento médico. A
fotografia é de outubro de 1949.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente Carlos Stenders, do Foto Estrela)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Atendimento e serviços 5

A Santa Casa precisou estruturar o serviço de lavanderia, pois todos os lençóis,
toalhas, roupas de internação e procedimentos cirúrgicos eram lavados, passados a
ferro e esterilizados no próprio prédio do hospital. Esta fotografia é de outubro de
1949.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente Carlos Stenders, do Foto Estrela)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Atendimento e serviços 6

Outro serviço que precisou ser estruturado foi o de cozinha, que funciona até os
dias atuais no mesmo local em que foi montada. Ao fundo, com um cesto nas mãos,
a Irmã Maria Trutperta. Um pouco à sua frente (próxima à porta), a Irmã Maria
Margrith e, abrindo massa sobre a mesa, a Irmã Maria Assunção. Esta fotografia é
outubro de 1949.
Fotografia: Autor desconhecido (provavelmente Carlos Stenders, do Foto Estrela)
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Atendimento e serviços 7

Cirurgia na sala principal do primeiro Centro Cirúrgico da Santa Casa. Em ação a
Irmã Burga, anestesista, e os médicos Anísio Figueiredo (cirurgião, de costas, à
esquerda) e seu irmão João Figueiredo (auxiliar). Atualmente, nesse espaço funciona
uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. A estrutura arredondada
pode ser vista do pátio interno, pela rua Alagoas. Esta fotografia é de outubro de
1949.
Fotografia: Carlos Stenders, do Foto Estrela
Fonte: Acervo da Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL)
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Farol: símbolo da luta pela vida

A história de uma pequena torre de vidro no alto do prédio da Santa Casa traduz
com fidelidade as dificuldades estruturais enfrentadas pelos profissionais da saúde
nos primórdios de Londrina. Na falta de outros meios de comunicação, como o
telefone, a luz da torre era acesa para chamar os médicos em casos de emergências.
O sinal também era usado para avisar a companhia de energia elétrica sobre cirurgias
em andamento, para que ela não interrompesse o fornecimento. O método sempre
funcionou bem, pois o hospital fica no alto de um espigão e, nas décadas de 40 e 50,
não havia prédios altos na cidade.
A torre, protagonista de uma história de lutas pela vida, ainda pode ser vista no alto
do hospital, chamando atenção pela arquitetura preservada e avivando a memória
dos que viveram os distantes tempos da comunicação pela luz. A estrutura,
lembrando um farol, tornou-se a logomarca da Santa Casa de Londrina. Um símbolo,
que, no passado, emanou luz para o desenvolvimento da saúde na cidade – hoje
referência no Estado.
Fotografia: Edmara Célia Michetti (Assessora de Imprensa da ISCAL)
Fonte: Acervo pessoal de Edmara Célia Michetti
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Sete de setembro de 1947. No estádio Capitão Aquiles Pimpão,
em Londrina, Operário e Palmeiras aguardavam o árbitro Vicente
Gengo dar início à partida. Fora do campo, Ambrósio Neto se preparava
para narrar lance por lance o jogo que terminaria com uma goleada dos
paulistas sobre o time da casa. Exatos vinte e cinco anos depois da
primeira demonstração do rádio no Brasil – que aconteceu durante as
comemorações do Centenário da Independência – o ainda jovem rádio
londrinense irradiava sua primeira partida de futebol.

Em 2009, Londrina comemorou os 80 anos do início de sua
colonização. Exatamente em 21 de agosto de 1929, chegavam os
desbravadores da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) –
empresa de capital majoritariamente inglês –, para abrir clareiras,
demarcar terrenos e atrair pessoas de diversas partes do mundo para a
região. De lá para cá, Londrina cresceu de maneira acelerada. O
progresso, trazido principalmente pelo “ouro verde”, em pouco tempo
a transformou na grande e famosa “capital mundial do café”. Já em
1943, ano em que foi presenteado com sua primeira emissora de rádio,
o município contava com mais de 75 mil habitantes.

Esta pesquisa recupera a história do rádio esportivo em Londrina
desde sua primeira transmissão esportiva, em 1947, até a implantação
da primeira emissora de televisão na cidade, em 1963. Com a chegada
da televisão, ocorreu o fim da “era de ouro” do rádio, uma vez que o
novo veículo atraiu para si boa parte dos profissionais do rádio, as
verbas publicitárias e o encanto das audiências. O objetivo não é analisar
as mudanças que este novo veículo trouxe às transmissões esportivas

O esporte nas ondas do rádio
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do rádio, o que demandaria uma investigação do período posterior a
1963. A data limite foi estabelecida apenas por se entender que sua
chegada impôs ao rádio a necessidade de adequação e que, portanto,
uma nova fase se iniciou.

O trabalho se justifica pela escassez de pesquisas e publicações
sobre a história do rádio esportivo em Londrina, pela fragmentação de
estudos pontuais (e não contextualizados) e, mais ainda, pela não
disponibilização total – em espaço devidamente criado para essa
finalidade – do pouco material existente à consulta pública, posto que
muitas publicações, documentos e fotografias estão em mãos de
particulares. A intenção é organizar e sistematizar o máximo possível
de informações, para facilitar consultas e pesquisas futuras.

Para isso, recorreu-se principalmente à técnica de história oral.
A intenção era dar voz às testemunhas oculares da história, ou seja, às
pessoas que fizeram – e contribuíram de forma relevante com – o rádio
esportivo da cidade. Por meio da história oral, foram entrevistados
oito profissionais que passaram pelos departamentos de esporte do
rádio londrinense no período estudado: Augusto Reis, José Maria de
Brito, Deolindo Costa, João Bosco Tureta, Fiori Luiz, Elias Harmuch,
Willy Gonser e Tatinha (Jair Antônio Prata); além de João Schobiner
Neto, filho do já falecido técnico de som que montou os equipamentos
para a primeira irradiação de futebol na cidade. Com base
principalmente nesses nove depoimentos, procurou-se reconstruir os
fatos que marcaram os primeiros anos de rádio esportivo em Londrina.

As análises documental e iconográfica também foram
importantes suportes de pesquisa. Além de fotografias e documentos
escritos cedidos pelos entrevistados, esta pesquisa contou com uma
investigação detalhada da Coluna de Rádio, publicada diariamente a partir
de 1953 pela Folha de Londrina. Para o período anterior, ela se concentrou
em alguns jornais de vida efêmera que existiram na cidade. Porém,
diferentemente da análise feita na Folha (em que todas as edições da
Coluna de Rádio, exceto os poucos números faltantes na Biblioteca
Pública Municipal, foram examinadas), esses periódicos somente foram
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consultados em situações de confronto de informações ou em datas
significativas para a história do rádio londrinense.

Apesar de ser sobre rádio, o trabalho também utiliza imagens
como fontes de pesquisa. Por sua força documental, a fotografia merece
destaque, uma vez que registra a cena dos acontecimentos e ajuda a
construir a história “o mais próximo possível da realidade”. Importante
ressaltar que a presente pesquisa surgiu a partir de um projeto de
Iniciação Científica1 sobre a história da imprensa londrinense na década
de 40, época em que surgiu a Rádio Londrina, primeira emissora da
cidade. Portanto, alguns depoimentos foram aproveitados, como o do
pioneiro João Gersy Terciotti, o do ex-reitor da Universidade Estadual
de Londrina Jackson Proença Testa e os dos ex-radialistas Aymoré
Kley e Antônio Marcos, que foram fundamentais na composição do
capítulo sobre o surgimento do rádio em Londrina.

Passados quase 60 anos da implantação da TV no país2, o rádio
mantém sua importância como veículo de comunicação de massa. Entre
os meios eletrônicos é, hoje, o líder de audiência das sete da amanhã
às sete da noite. Dada sua mobilidade, é possível ouvi-lo durante a
realização de outras atividades: no trabalho, na rua, no ônibus ou em
casa. Uma recente pesquisa (LEMOS, 2009) encomendada pelo Grupo
Máquina ao Vox Populi mostrou que, embora a televisão seja a principal
fonte de informação do brasileiro (com 59,9% da preferência do público,
contra apenas 7,8% do rádio), o rádio é o primeiro lugar quando o
assunto é credibilidade.

O fascínio que o veículo continua exercendo sobre as audiências
é ainda mais perceptível no que diz respeito às irradiações de esportes.
Chama a atenção o fato de as transmissões esportivas manterem-se

1 O projeto de Iniciação Científica A imprensa londrinense na década de 40: desafios e conquistas foi um
subprojeto da pesquisa A história de Londrina (década de 40) em textos e imagens, desenvolvida na Universidade
Estadual de Londrina. Um segundo – e sequencial – subprojeto de Iniciação Científica, intitulado
Olho no lance: a história do rádio esportivo em Londrina, vinculado ao projeto de pesquisa Fragmentos da
história do norte do Paraná (décadas de 30 a 60) em textos e imagens, foi a gênese deste trabalho.
2 A PRF-3 TV Tupi de São Paulo, primeira emissora de televisão brasileira, entrou no ar no dia 18 de
setembro de 1950, por iniciativa do jornalista e empresário Assis Chateaubriand.

O esporte nas ondas do rádio
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ativas no rádio desde a década de 30, enquanto outros formatos
contemporâneos, como radionovelas e programas de auditório, foram
extintos com o passar do tempo. É possível afirmar que a irradiação de
esportes foi de grande importância para a transformação do futebol
num esporte de massas, além de haver contribuído para o
desenvolvimento do jornalismo radiofônico.

Pode-se dizer que o departamento de esportes prenunciou a
criação dos departamentos de jornalismo nas emissoras. Um ano antes
de Heron Domingues implantar, em 1948, a primeira redação de
jornalismo na Rádio Nacional, a Rádio Panamericana, “Emissora dos
Esportes”, já havia montado seu departamento esportivo, com uma
equipe de locutores, repórteres e comentaristas, que realizavam
cobertura diária do esporte. Além disso, as experiências de irradiação
esportiva contribuíram para o desenvolvimento tecnológico do veículo,
uma vez que as soluções encontradas para os eventuais problemas
técnicos logo eram aplicadas a outras situações.

Esta pesquisa recupera parte da história das transmissões
esportivas do rádio londrinense, contemplando as modalidades
irradiadas no período de 1947 a 1963. O destaque ao futebol acontece,
algumas vezes, pelas próprias características do meio, que privilegia
esse esporte em sua programação. Ressalte-se que a pesquisa não tem
a pretensão de esgotar a história dos primeiros anos de transmissões
esportivas feitas pelo rádio em Londrina. Mais do que apontar uma
verdade absoluta e definitiva – ao recuperar reminiscências de quem
trabalhou com as irradiações esportivas na cidade e, portanto, viveu a
história aqui contada – a pesquisa objetiva trazer à tona histórias
desconhecidas que, juntas, contribuirão para formar a história.

Para tanto, a pesquisa inicialmente aponta os caminhos trilhados:
as técnicas da história oral, aliadas à análise documental e à análise
iconográfica. Num segundo momento, para efeitos de contextualização,
é traçado um panorama do surgimento das transmissões esportivas no
rádio brasileiro, analisando a relação entre o desenvolvimento do rádio
e dos esportes, especialmente do futebol.
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O nascimento do rádio em Londrina é o foco, na sequência. Nesta
parte, já como resultado da pesquisa, estão apresentadas as condições
que levaram ao surgimento da ZYD-4 Rádio Londrina, em 1943, além
dos principais fatos que marcaram o veículo na cidade até o ano de
1947, quando a primeira partida de futebol foi irradiada. Por fim, a
história do rádio esportivo londrinense de 1947 a 1963, recuperada
por meio de entrevistas, jornais de época e atuais e fotografias.

Radiojornalismo esportivo:
os caminhos para a descoberta

Recuperar a história dos primeiros anos das transmissões
radiofônicas esportivas em Londrina não é tarefa das mais fáceis. A
bibliografia sobre o rádio londrinense, especialmente sobre o rádio
esportivo, é escassa. Além dos raros livros que trazem alguma
informação – na maioria das vezes pouco esclarecedora ou confiável –
sobre o tema, existem as revistas e os jornais publicados na época.
Porém, grande parte das histórias continuam guardadas na lembrança
de quem as viveu. Narradores, repórteres de campo, comentaristas,
técnicos de som, chefes de equipe e outros profissionais do rádio
(pioneiros ou não) guardam consigo histórias, fotografias e documentos
que se perderiam se não fossem organizados, sistematizados e
disponibilizados.

Por ser uma história relativamente recente, muitos dos
profissionais que participaram do início das transmissões esportivas
de rádio em Londrina estão vivos e em perfeitas condições de serem
entrevistados. Para a realização dessas entrevistas, adotou-se, então, a
história oral que, segundo Meihy (2002, p.13), “[...] é um recurso
moderno usado para a elaboração de documentos, arquivamento e
estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos”. Para o
autor, isso implica na percepção do passado como algo que não está
acabado, mas que tem continuidade no presente:
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A presença do passado no presente imediato das pessoas é a
razão de ser da história oral. Nessa medida, ela não só oferece uma
mudança do conceito de história, mas, mais do que isso, garante
sentido social à vida de depoentes e leitores, que passam a entender
a seqüência histórica e se sentem parte do contexto em que vivem.
(MEIHY, 2002, p.15).

Dentre as várias possibilidades existentes, a opção foi pela corrente
inglesa da história oral, que tem Paul Thompson como um de seus
representantes. Apesar disso, algumas vezes se recorreu ao pensamento
da corrente norte-americana, aqui representada por José Carlos Sebe Bom
Meihy, como forma de ampliar a discussão sobre o tema.

História oral:
o caminho mais eficiente

Uma das maiores polêmicas envolvendo a história oral diz
respeito a sua credibilidade, uma vez que os depoimentos orais nutrem-
se das memórias individuais, sujeitas a falhas e distorções. De fato, a
supremacia da palavra escrita sobre a palavra falada sempre foi uma
realidade nos meios acadêmicos. Porém, essa situação vem se alterando
nos últimos tempos e já se pode afirmar que “[...] está superada a
discussão, ocorrida no surgimento da história oral, de que as evidências
obtidas por meio de entrevistas poderiam estar contaminadas com a
subjetividade dos depoentes”. (BESPALHOK, 2006, p.17). Para
Thompson (1992, p.18), a subjetividade não é característica exclusiva
dos depoimentos orais, mas está presente “[...] em todas as fontes
históricas, sejam elas orais, escritas ou visuais”.

Dentre os méritos da história oral, Thompson (1992) destaca a
capacidade que a palavra falada tem de “insuflar” vida na história.
Além disso, ela é especialmente valiosa em pesquisas de âmbito local
quando, ao dar voz aos idosos que viveram os acontecimentos – e que
nem sempre são ouvidos pela historiografia oficial –, gera neles “[...]
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um sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada
época”. (THOMPSON, 1992, p.44).

Para a história oral, os entrevistados – ou colaboradores, como
chama Meihy (2002) – são verdadeiros documentos históricos, mas
com algumas vantagens em relação ao documento escrito: “Um falante
[...] pode ser imediatamente contestado.” (THOMPSON, 1992, p.147).
O entrevistador tem a possibilidade de retomar uma pergunta e
esclarecer possíveis dúvidas, o que não acontece com um livro, por
exemplo.

A história oral pode ser encarada como método ou técnica,
dependendo do tratamento que o pesquisador der às informações
obtidas por meio de fontes orais. É método quando os depoimentos
são o foco principal do estudo, e técnica quando “[...] articula diálogos
com outros documentos”. (MEIHY, 2002, p.145). Ou seja, a história
oral como técnica lança mão de uma documentação paralela, escrita
ou imagética, admitindo os depoimentos como mais um complemento.
Para Vansina (apud THOMPSON, 1992, p.307, grifos do autor), “toda
evidência, escrita ou oral, que remonte a uma única fonte deve ser
encarada com reserva; deve-se buscar uma corroboração para ela”.

Neste trabalho, adota-se a história oral como técnica, uma vez
que as informações dadas pelos colaboradores foram, sempre que
possível, checadas e confirmadas junto a outras fontes: livros, jornais,
revistas, documentários e pesquisas anteriores. Optou-se, portanto, pela
chamada “análise cruzada”, de que fala Thompson (1992, p.307):

A respeito de muitos itens, pode-se fazer uma conferência com
outras fontes. Claro que isso será um processo cumulativo à medida
que o material for coletado: uma série de entrevistas numa mesma
localidade proporcionará inúmeras conferências entre elas a respeito
de fatos. Do mesmo modo, certos detalhes podem ser comparados
com fontes manuscritas e impressas.

Convém lembrar que, por se tratar de memórias individuais, toda
narrativa deve ser sempre encarada como uma construção, uma seleção
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de impressões e acontecimentos. “Portanto, como discurso em eterna
elaboração, a narrativa para a história oral é uma versão dos fatos e
não os fatos em si.” (MEIHY, 2002, p.50). Nesse sentido, Thompson
(1992, p.307) alerta: “Quando houver discrepância entre evidência
escrita e oral, não se segue que um dos relatos seja necessariamente
mais fidedigno que outro.” Isso porque todas as fontes “[...] são falíveis
e sujeitas a viés, e cada uma delas possui força variável em situações
diferentes”. (THOMPSON, 1992, p.176). Se em alguns casos a
evidência oral é o que há de melhor, em outros ela pode servir como
complemento a outras fontes.

Independentemente do tratamento que se escolha dar às fontes,
a história oral se subdivide em Tradição Oral, História Oral de Vida e
História Oral Temática. Meihy (2002, p.149) explica que a primeira é
“uma das mais complexas e raras expressões da história oral”, usada
comumente nas sociedades ágrafas. A segunda modalidade, bastante
explorada pela corrente britânica, trata o colaborador como sujeito
principal, dando-lhe “[...] maior liberdade para dissertar, o mais
livremente possível, sobre sua experiência pessoal”. (MEIHY, 2002,
p.131). Já na terceira forma, o objetivo é esclarecer detalhes sobre
algum evento definido.

Como o objetivo desta pesquisa é recuperar a história do início
das transmissões esportivas radiofônicas em Londrina, elegeu-se a
história oral temática. Apesar dos depoimentos serem apenas uma versão
dos fatos, “[...] pretende-se que a história oral temática busque a verdade
de quem presenciou um acontecimento ou que pelo menos dele tenha
alguma versão discutível ou contestatória”. (MEIHY, 2002, p.146).

Estabelecer a colônia, ou seja, o grupo a ser estudado ou a
coletividade ligada ao tema central (no caso da história oral temática),
é uma parte importante do trabalho. É a partir dessa colônia que o
pesquisador pode construir sua rede de colaboradores. Como primeiro
passo da pesquisa, elaboramos – a partir de conversas com ouvintes e
da leitura da pouca bibliografia disponível – uma lista com nomes de
profissionais que tiveram algum envolvimento com o rádio esportivo
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londrinense, mas ainda não sabíamos como e onde encontrá-los. Por
esse motivo, não foi possível estabelecer, de maneira antecipada, uma
rede de entrevistados.

Em 2008, o colunista social da Folha de Londrina Oswaldo Militão
publicou, em sua coluna, uma nota sobre a conversa que teve em um
encontro casual com o advogado Augusto Reis, ex-narrador de futebol
da Rádio Londrina. Prontamente enviamos um e-mail para o jornalista,
pedindo o contato de Reis. Militão não tinha o telefone, mas publicou
outra nota falando deste trabalho e do interesse em entrevistar o ex-
radialista. Augusto Reis leu a nota e telefonou ao Departamento de
Comunicação da UEL, deixando seu contato com a secretária. Ao
contrário do que costuma acontecer, Reis não tinha o telefone de
nenhum ex-colega de profissão e, após essa entrevista, tivemos que
reiniciar o trabalho de investigação.

No dia 12 de abril de 2008, a Rádio Paiquerê levou ao ar o
programa “Paiquerê Rádio Exposição”, realizado no stand-estúdio da
emissora, montado no Parque Ney Braga, durante a Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina. O programa relembrou passagens
do rádio esportivo londrinense e contou com a presença de radialistas
esportivos da nova e da velha geração, dentre eles José Maria de Brito.
Mandamos uma mensagem pelo site da rádio, explicando nossa pesquisa,
e o locutor esportivo J. Mateus enviou o telefone de Brito, que hoje
mora em Cambé.

Conhecedor e colecionador de material sobre rádio e futebol, J.
Mateus ajudou a encontrar grande parte dos colaboradores desta
pesquisa. Foi ele quem providenciou o telefone de Deolindo Costa, o
e-mail de João Bosco Tureta, além do endereço de João Schobiner
Neto. Mateus também deu indicações de onde encontrar Elias
Harmuch, cuja família é proprietária da Rádio Najuá de Irati. Dois dos
entrevistados deste trabalho ainda estão na ativa no departamento
esportivo da Rádio Paiquerê: Fiori Luiz e Tatinha. Por fim, a internet
foi um importante meio de localização e contato com as fontes.
Encontramos o radialista Willy Gonser por meio da rede social do
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orkut. Nas comunidades “As Feras do Rádio Esportivo” e “Eu sou fã
do Willy Gonser”, pudemos conversar com apreciadores das
transmissões de futebol pelo rádio e localizamos Guilherme Gonser,
filho de Willy, que acertou os detalhes da entrevista com o pai.

Apesar de não ser o mais indicado pela metodologia, duas
entrevistas tiveram que ser feitas por telefone. A primeira delas foi
com João Bosco Tureta, que hoje mora em Miami, e a outra com Elias
Harmuch, que está em Irati (PR) atualmente. A falta de recursos
financeiros e de tempo hábil para viagens impossibilitou que tivéssemos
um encontro pessoal com esses dois colaboradores. Mesmo se tratando
de um estudo sobre o rádio local, boa parte dos possíveis entrevistados
não residem mais em Londrina, o que obrigou a selecionar alguns para
entrevistar pessoalmente e outros por telefone. A entrevista com
Deolindo Costa foi realizada em sua residência no município de
Guaratuba (PR). Também fomos até Belo Horizonte para entrevistar
Willy Gonser, que mora na capital mineira há 30 anos. A entrevista
com José Maria de Brito foi feita em sua residência, em Cambé (PR), e
as demais foram realizadas em Londrina, na residência ou no local de
trabalho dos colaboradores.

A todos os entrevistados foram solicitadas informações sobre
os radialistas que atuaram no rádio esportivo da cidade entre 1947 e
1963. Porém as respostas eram sempre vagas. Na maioria das vezes, só
informavam o estado ou a cidade em que a pessoa poderia estar. Mesmo
com a possibilidade de encontrar mais colaboradores, decidimos parar
as entrevistas quando atingimos o ponto de saturação, ou seja, quando
percebemos que os argumentos se repetiam e que pouca coisa nova
era acrescentada. Para Meihy (2002, p.123-124): “O argumento
decisivo para marcar o limite do número de entrevistas remete a sua
utilidade e a seu aproveitamento. [...] Quando os argumentos começam
a ficar repetitivos, deve-se parar as entrevistas.”

As formas de entrevista dentro da história oral também variam.
Elas tanto podem se basear num roteiro pré-elaborado, ser feitas de
maneira livre, sem perguntas anteriormente estabelecidas, ou ainda,
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mesclar as duas alternativas “[...] estimulando o informante a expressar-
se livremente, mas introduzindo gradativamente um conjunto
padronizado de perguntas na medida em que não tenham ainda sido
respondidas”. (THOMPSON, 1992, p.158). Nesta pesquisa, preferiu-
se adotar a última maneira. Depois de cada uma das entrevistas, o
roteiro era avaliado, novas perguntas surgiam e outras eram
reelaboradas. Nas primeiras vezes, perguntava-se aos colaboradores a
respeito dos bordões que usavam durante a narração dos jogos. Logo
ficou claro que a palavra “bordão” não os agradava, todos diziam
preferir uma “linguagem mais simples e sem invenções” durante a
irradiação das partidas. A solução foi reelaborar a perguntar para o que
os diferenciava dos outros locutores, quais as particularidades da
linguagem de suas transmissões?

Outra vantagem da história oral é a possibilidade de “[...]
descobrir documentos escritos e fotografias que, de outro modo, não
teriam sido localizados”. (THOMPSON, 1992, p.25). O autor defende
que esses materiais são, possivelmente, o subproduto mais valioso das
entrevistas. Além disso, a utilização de uma amplitude de fontes
proporciona ao trabalho uma rica multiplicidade de pontos de vista.

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio digital e,
posteriormente, arquivadas em computador e CD. Alguns historiadores
orais defendem que o primeiro contato com o colaborador seja apenas
para combinar detalhes e perguntar se a entrevista pode ser gravada.
“Segundo minha própria experiência, o melhor é pôr o gravador a
funcionar logo que você possa, assim que você comece a falar.”
(THOMPSON, 1992, p.268). Seguindo essa orientação, o gravador
era ligado antes do início da entrevista. Ainda assim, nas primeiras
entrevistas, ao desligá-lo, algumas informações preciosas eram
perdidas. A partir desse problema, o gravador passou a ser desligado
somente depois de sair do local da entrevista.

Uma questão polêmica relacionada à história oral envolve os
direitos da entrevista. Meihy (2002, p.175) defende que, encerrada a
entrevista, deve-se pedir que o depoente assine um “duplo termo de
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cessão”. Para Thompson (1992), o direito de utilização das informações
pelo entrevistador fica implícito a partir do momento que a pessoa
aceita ser entrevistada:

Assim, parece claro que uma pessoa que, sabedora de que um
historiador está colhendo material para uma pesquisa, concordou
em ser entrevistada não teria muitos motivos justificados para se
queixar quando descobrisse ter sido citada num trabalho impresso.
(THOMPSON, 1992, p.287).

Excetuando-se os poucos casos envolvendo material delicado,
o autor desaconselha o uso de cartas de cessão de direitos, uma vez
que isso pode preocupar o entrevistado, deixá-lo com medo ou acanhado.
Por essa razão, a nenhum dos entrevistados foram solicitados termos
de cessão. Porém, desde que o contato inicial era estabelecido por
telefone, eles ficavam cientes de que se tratava de uma pesquisa
acadêmica, com possibilidade posterior de publicação.

Realizadas as entrevistas, veio a etapa da transcrição que, de
preferência, deve ser feita pelo próprio entrevistador. Segundo
Bespalhok (2006, p.25), “estima-se que para cada hora de gravação
gastem-se pelo menos seis horas de transcrição”. Outro complicador é
a transformação da palavra falada em escrita, sem que se percam a
textura e as nuances próprias da fala. Nesse sentido, Meihy (2002,
p.171) acredita que a transcrição “palavra por palavra” é fruto de uma
visão conservadora e retrógrada e que “o que deve vir a público é um
texto trabalhado no qual a interferência do autor seja clara, dirigida
para a melhoria do texto”. Outra possibilidade é a textualização da
entrevista, que consiste em suprimir perguntas e transformar o texto
numa narração. Thompson (1992) discorda dessa visão e defende que
nada substitui a transcrição completa, o que inclui perguntas e respostas
integrais. “O gaguejar em procura de uma palavra pode ser eliminado,
mas outro tipo de hesitações e de ‘muletas’, como ‘você sabe’ ou ‘veja
bem’ devem ser incluídos. A gramática e a ordem das palavras devem
ser deixadas como foram faladas.” (THOMPSON, 1992, p.293). A
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opção por seguir essa orientação de Thompson se justifica pela intenção
de que a história das transmissões esportivas em Londrina fosse escrita
com as palavras de quem a viveu.

Pela mesma razão, a recomendação – feita por Meihy (2002) –
de enviar as transcrições para que o entrevistado revise também não
foi seguida neste trabalho. Isso porque, apesar da possibilidade que
esse procedimento traz de que novas lembranças sejam trazidas à tona,
o colaborador pode ficar tentado a reescrever o texto de modo que se
aproxime da linguagem escrita culta.

Análise documental:
o caminho mais difícil

Além da história oral, a análise documental foi outro importante
meio de obtenção de informações sobre as transmissões esportivas em
Londrina. Segundo Moreira (2009, p.276), este recurso “[...] muito mais
que localizar, identificar, organizar e avaliar textos, som e imagem,
funciona como expediente eficaz para contextualizar fatos, situações,
momentos” e costuma ser utilizado nos estudos sobre a história dos
meios de comunicação.

Quando se trata de pesquisa científica, a análise documental é
considerada método e técnica simultaneamente. Método à medida que
a investigação se baseia num ângulo predeterminado, e técnica porque
serve como recurso complementar a outras fontes de informação, como
as entrevistas, por exemplo.

Inicialmente, a pesquisa se concentrou em fontes documentais
de origem secundária3.  Jornais, revistas e outras publicações da época
estudada estão disponíveis para consulta pública no Museu Histórico
3 Moreira (2009, p.272) define como fontes secundárias as informações já organizadas anteriormente,
entre elas “[...] a mídia impressa (jornais, revistas, boletins, almanaques, catálogos) e a eletrônica
(gravações magnéticas de som e vídeo, gravações digitais de áudio e imagem) e relatórios técnicos”.
Já as fontes primárias seriam escritos pessoais, como cartas, documentos oficiais, textos legais,
documentos internos de empresas e instituições.
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de Londrina Padre Carlos Weiss, no Centro de Documentação e
Pesquisa Histórica, ambos da Universidade Estadual de Londrina, e
na Biblioteca Pública Municipal. A intenção era encontrar materiais
(escritos e iconográficos) que pudessem ser analisados de maneira
cruzada com as entrevistas.

A partir de 1953, a Folha de Londrina passou a publicar,
diariamente, uma coluna sobre o rádio da cidade. Escrita nos primeiros
anos pelo jornalista Walmor Macarini, e, posteriormente por Estélio
Feldman, ambos sob o pseudônimo Radialino, a Coluna de Rádio era
sucesso entre o público leitor do jornal, como relataram os entrevistados
desta pesquisa. Essa coluna foi fundamental para que se descobrissem
fatos importantes a respeito do rádio esportivo londrinense, além de
nomes de profissionais da época e fotografias dos radialistas “em ação”.
Todos os números da Folha entre 1953 e 1963 (exceto os poucos
faltantes no acervo da Biblioteca Pública Municipal) foram consultados,
e foram fotografadas as edições em que as transmissões esportivas
eram citadas pela coluna.

Apesar da Folha de Londrina ter sido fundada em 1948, parte de
seus arquivos se perderam numa tragédia (alagamento ou incêndio, as
informações divergem) e somente existem exemplares disponíveis a
partir do ano de 1953. Portanto, quando necessário checar informações
sobre o intervalo de tempo compreendido entre 1947 e 1953 foi preciso
consultar outros periódicos. A consulta, entretanto, foi feita apenas
em casos de choque de informações, e não de maneira detalhada, como
a que se realizou na Coluna de Rádio, no período de 1953 a 1963.

Dadas as dificuldades de manter um jornal no final dos anos 40
em Londrina, muitos deles circulavam esporadicamente, outros
deixavam de existir pouco tempo depois de sua fundação e, na maioria
das vezes, sem aviso prévio. Por esse motivo, quando necessário
recorreu-se aos chamados “jornais efêmeros” que circularam em
Londrina no período entre 1947 e 1953, como Paraná-Jornal, Gazeta de
Londrina, Correio do Norte e Folha do Sul.  A análise de periódicos é
fundamental à medida que funciona como “[...] fio condutor para a
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memória de eventos, pessoas e contextos. Muitas vezes a consulta aos
acervos pode estimular aspectos ou ângulos de abordagem não
previstos na fase de elaboração do projeto de pesquisa.” (MOREIRA,
2009, p.274).

O jornal Paraná Norte, pioneiro na cidade, que circulou de 1934
a 1954, também foi utilizado neste trabalho. Por meio de suas páginas
– disponíveis em microfilme e CD – pôde-se confirmar informações
preciosas, como a data da primeira partida irradiada pelo rádio
londrinense.

Das revistas publicadas em Londrina na época, existem apenas
alguns poucos e esporádicos números. Assim, não se pode afirmar com
certeza durante quanto tempo essas publicações circularam na cidade.
A Pioneira4, Hinterlândia5, Revista Paraná-Jornal6 e Revista-Jornal (Terra
Roxa)7 renderam algumas boas fotografias e dados importantes à
pesquisa. Moreira (2009, p.275) defende que, paralelamente ao estudo
do objeto específico, deve ocorrer uma apuração de informações
complementares. “A contextualização é imperativa para o pesquisador
que pretenda concretizar um projeto de análise documental.”

Matérias sobre a história do rádio londrinense publicadas em
jornais contemporâneos também balizaram o trabalho. Além do
material secundário disponível à consulta pública, os documentos
primários utilizados na pesquisa (especialmente os iconográficos)
foram cedidos por pioneiros durante as entrevistas. José Maria de
Brito, por exemplo, cedeu álbuns de fotografia, credenciais,
carteirinhas de radialista e recortes de jornais de época e atuais para
serem reproduzidos.

Também foram considerados documentários em vídeo e áudio,
além de Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos anteriormente
no Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de

4  Circulou a partir de 1948.
5  Circulou a partir de 1958.
6  Edição comemorativa do 1º aniversário do Paraná-Jornal (1947).
7  Circulou a partir de 1946.
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Londrina. Dentre eles, destaca-se O Rádio em Londrina: documentário
(ROCHA; CUISSI, 1998), cujas entrevistas brutas em DVD com
personagens já falecidos da história do rádio local renderam dados
valiosos à pesquisa.

Análise iconográfica: o paradoxo do
caminho mais trabalhoso e prazeroso

Por sua característica documental e sua força testemunhal, as
imagens foram tratadas com especial atenção neste trabalho. Com
propriedade de documentos iconográficos, as fotografias contribuíram
para dissipar dúvidas e ajudaram a construir a história o mais próximo
possível da realidade. A análise iconográfica está situada no nível da
descrição e não da interpretação.

A análise iconográfica tem o intuito de detalhar sistematicamente
e inventariar o conteúdo da imagem em seus elementos icônicos
formativos; o aspecto literal e descritivo prevalece, o assunto
registrado é perfeitamente situado no espaço e no tempo, além de
corretamente identificado. (KOSSOY, 2001, p.99).

Borges (2005, p.23) afirma que, durante muito tempo, a fotografia
foi considerada um “documento de segunda categoria”, usado apenas
para confirmar o que já estava dito no texto. Para Kossoy (2001), o
“preconceito” em relação ao uso da fotografia como fonte histórica
sempre existiu. Ela só passou a ser tratada com mais cuidado de umas
décadas para cá, a partir do advento da chamada “revolução
documental”. Para Kossoy (2001, p.32), “[...] são as imagens
documentos insubstituíveis cujo potencial deve ser explorado. Seus
conteúdos, entretanto, jamais deverão ser entendidos como meras
‘ilustrações’ ao texto”.

É importante alertar para o fato de que a fotografia, como
documento histórico, não pode ser vista como realidade absoluta.
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“Qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta também
documentará a visão de mundo do fotógrafo.” (KOSSOY, 2001, p.50).
Nesse sentido, ela será sempre uma interpretação, resultado de uma
seleção sujeita a critérios subjetivos, “[...] apenas um fragmento da
realidade, um e só um enfoque da realidade passada: um aspecto
determinado”. (KOSSOY, 2001, p.113, grifo do autor).

A fotografia é, então, um “fragmento congelado e datado” que
traz informações sobre acontecimentos, personagens e cenários de uma
dada cultura material. Borges (2005, p.85) esclarece que o historiador,
ao escolher um documento fotográfico, deve estar ciente de que as
intenções do fotógrafo podem ter sido diferentes das que motivaram a
pesquisa histórica. Posto isso, “[...] o cruzamento do documento visual
com os textuais e orais torna-se um imperativo para responder as
questões tipicamente históricas”.

Para Burke (2004, p.17), um dos méritos da imagem é a
possibilidade que ela traz consigo de permitir ao espectador “[...]
‘imaginar’ o passado de forma mais vívida”.

Embora os textos também ofereçam indícios valiosos, imagens
constituem-se no melhor guia para o poder de representações
visuais [...] imagens, assim como textos e testemunhos orais,
constituem-se numa forma importante de evidência histórica. Elas
registram atos de testemunha ocular. (BURKE, 2001, p.17).

Com relação à imagem fotográfica, ela é ainda mais reveladora
uma vez que alguns de seus elementos trazem dados “[...] jamais
mencionados pela linguagem escrita da história”. (KOSSOY, 2001,
p.160). Como segunda realidade, ela se diferencia de outras fontes
históricas por trazer refletida em si a primeira realidade, a própria
imagem do referente. Por isso a preservação da fotografia como
documento histórico é tão importante. “Desaparecida esta segunda
realidade – seja por ato voluntário ou involuntário –, aquelas
personagens morrem pela segunda vez. O visível fotográfico ali
registrado desmaterializa-se. Extingue-se o documento e a memória.”
(KOSSOY, 2001, p.162).
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Definida a metodologia de pesquisa, nosso ponto final será o
ano de 1963, quando a primeira emissora de televisão foi implantada
na cidade. Antes, porém, para efeitos de contextualização,
destacaremos alguns aspectos do início das transmissões esportivas
no rádio brasileiro.

Rádio e futebol: uma mistura
que se tornou paixão nacional

A história das transmissões esportivas pelo rádio tem início nos
primeiros anos da última década de 30, época em que o novo meio de
comunicação ainda engatinhava em terras brasileiras. O pioneirismo
da irradiação de um jogo de futebol lance por lance é atribuído a Nicolau
Tuma. O radiojornalismo esportivo é uma fórmula que continua
fazendo sucesso, enquanto outros formatos radiofônicos
contemporâneos – como programas de auditório e radionovelas – há
muito foram extintos.

A afinidade entre rádio e futebol é antiga. Soares (1994) considera
a data da primeira transmissão direta de uma partida de futebol pelo
rádio como o marco do início do radiojornalismo esportivo no Brasil.
“No início dos anos 30, o rádio e o futebol brasileiros passavam por
uma fase semelhante. Ambos tentavam se profissionalizar e se livrar
de vez do elitismo que caracterizou sua introdução no país.” (SOARES,
1994, p.22).

Em 7 de setembro de 1922, durante a Exposição Internacional
do Rio de Janeiro, que comemorava o Centenário da Independência do
Brasil, ocorreu a primeira demonstração pública de rádio no país. As
pessoas presentes ao evento puderam ouvir, por meio de alto-falantes,
o discurso do presidente Epitácio Pessoa, além de trechos da ópera O
guarani, de Carlos Gomes. A Westinghouse, empresa responsável pela
demonstração radiofônica, também distribuiu 80 receptores para
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autoridades civis e militares, o que possibilitou que as transmissões
chegassem ao Palácio do Catete e a alguns prédios públicos da então
capital federal.

Entretanto, a trajetória da radiodifusão sonora no Brasil só
começou efetivamente um ano mais tarde, com a criação da Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro. Interessado nas possibilidades de difusão
cultural proporcionadas pelo novo meio de comunicação, o professor
e cientista Edgard Roquette-Pinto mobilizou um grupo de intelectuais
da Academia Brasileira de Ciências em torno do empreendimento.
Como resultado, em 1º de maio de 1923, entrava no ar a primeira
emissora brasileira de rádio com transmissões regulares.

O rádio no país nasceu marcado por certo elitismo. “O professor
Roquette-Pinto teria visto no rádio um instrumento de transformação
educativa. Conferências científicas, música erudita e análise dos fatos
políticos e econômicos marcam, deste modo, as primeiras transmissões
[...].” (FERRARETTO, 2001, p.98). No início, as rádios eram clubes
ou sociedades de ouvintes e se mantinham por meio das mensalidades
pagas pelos sócios. Além das taxas necessárias para começar a receber
as transmissões radiofônicas, o alto custo dos aparelhos receptores
tornava o rádio inacessível à maioria da população.

A situação mudou em 1932, com a regulamentação da
publicidade no rádio, pelo Decreto 21.111. A possibilidade de ocupar
10% da programação com comerciais (atualmente o percentual está
fixado em 25%) trouxe ao veículo uma nova fonte de recursos e o
desafio de criar programas que atraíssem o grande público. As emissoras
passaram a “[...] ter uma programação mais agressiva, com apelos à
massa, e foi deflagrado um sistema competitivo, onde valia tudo e
onde o poder econômico mais alto vencia”. (FEDERICO apud
SOARES, 1994, p.26). Nesse contexto, a transmissão esportiva
apareceu como um forte apelo para conquistar a audiência.

Da mesma maneira que o rádio, o futebol teve sua implantação
no Brasil ligada às camadas mais abastadas da população. Trazido da
Inglaterra por Charles Miller, em 1894, no início o esporte era praticado
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por estrangeiros e estudantes da alta classe média brasileira. As regras
simples e a aparente facilidade de praticar a modalidade logo atraíram
a atenção de operários e lavradores, que passaram a jogar as “peladas”,
nome dado ao futebol praticado com elementos improvisados: pés
descalços, bola de borracha e tijolos para demarcar o limite dos gols.

Daolio (2005) explica que a identificação do Brasil com o futebol
foi imediata. Tão logo chegou ao país, no final do século XIX, o esporte
se tornou uma paixão nacional. Tanto que a própria expressão “jogar
bola” se refere de maneira clara ao futebol e não a outras modalidades
que utilizam bola.

[...] o futebol demandaria um estilo de jogo, uma exigência técnica,
uma eficácia e uma eficiência, que se adequaram às características
culturais do povo brasileiro. Assim, o novo esporte que chegava
da Inglaterra não oferecia apenas momentos lúdicos de lazer aos
seus praticantes, mas permitia, principalmente, a vivência de uma
série de situações e emoções típicas do homem brasileiro. Isso
explicaria o alto poder simbólico que o futebol foi adquirindo ao
longo deste século [século XX], passando a representar o homem
brasileiro, da mesma forma que o fazem outros fenômenos
nacionais, como o carnaval, por exemplo. (DAOLIO, 2005, p.4).

Para Silva (2005, p.21), “a pompa inglesa” rapidamente deu
espaço ao jeito apaixonado de ser do brasileiro. “O futebol desbanca
outros esportes, como o remo e o turfe, no quesito popularidade e vai
aos poucos tornando-se a paixão nacional.” Pode-se dizer que o
torcedor tem uma relação apaixonada de co-participação, que: “[...] é
intensificada pelo sentimento do ‘também poder’, que no futebol é
incomparavelmente maior do que no tênis ou no hóquei no gelo (‘Eu
não teria chutado fora!’)”. (ROSENFELD apud SOARES, 1994, p.24).

Ao torcer por determinado time, o indivíduo projeta dentro das
quatro linhas sua própria vida. “O que parece é que o torcedor vai ao
jogo buscando, muitas vezes, a alegria, a realização ou o sucesso que
não conseguiu ter naquele dia ou nos últimos tempos em sua vida.”
(SILVA, 2005, p.25). Com o surgimento das transmissões esportivas
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pelo rádio, essa sensação se ampliou e se estendeu a um número maior
de pessoas. Antes das irradiações de futebol, o torcedor só tinha duas
alternativas: ir ao estádio para assistir ao jogo, ou esperar que as
emissoras lessem os resultados das partidas mais importantes – obtidos
via telegrama ou por meio de telefonemas ao clube ou entidade
organizadora da competição. Saber alguma coisa sobre um jogo no
momento em que ele se desenrolava só era possível a quem ia ao campo.

Soares (1994, p.39) argumenta que, quando o rádio iniciou “[...]
suas transmissões diretas de esporte, muitos torcedores preferiam
acompanhar a irradiação radiofônica a ir ao campo”. Ainda hoje é
comum encontrar pessoas que vão ao estádio e levam seu “radinho” à
pilha para saber o que está acontecendo. Segundo Saroldi (apud
BARBOSA FILHO, 2003, p.108), isso acontece porque: “[...] a
transmissão esportiva no Brasil constitui um gênero à parte. Uma
espécie de ópera sonora, muitas vezes superior ao espetáculo que
supostamente procura descrever”.

O contexto dos anos 30 era propício para a união entre rádio e
futebol: de um lado um meio de comunicação que precisava se
transformar num veículo de massas; de outro um esporte de massas
que, para se sustentar, necessitava de jogos que atraíssem grandes
públicos pagantes; tudo isso tendo como pano de fundo um governo
centralizador e restritivo, marcado pela inibição e pelo controle de
concessões. Para Soares (1994, p.27), a mistura de rádio e futebol
alcançou sucesso porque o rádio esportivo atende às três demandas:
“[...] é informativo sem se envolver com a política do governo;
conquistou o público e, em conseqüência, os anunciantes; mantinha,
nesses ouvintes, o interesse pelo futebol”.

As transmissões esportivas são consideradas de grande
importância para a transformação do futebol num esporte de massas,
além de terem contribuído para o desenvolvimento do jornalismo
radiofônico. “Pioneiro e desbravador, o gênero antecipou soluções e
mostrou caminhos, nem sempre aproveitados rapidamente pelos outros
setores das empresas de radiodifusão.” (SOARES, 1994, p.58).
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Ortriwano (1985, p.27) defende que o rádio esportivo também
contribuiu para o desenvolvimento tecnológico do veículo. “Os
problemas técnicos precisavam ser resolvidos e as soluções encontradas
eram aplicadas a outras situações. A formação de redes – cadeias de
emissoras – muito deveu às transmissões de eventos esportivos.” Por
essa razão:

As transmissões esportivas e sua contribuição para o
desenvolvimento do jornalismo radiofônico e do próprio rádio
seriam assunto para um trabalho específico, aliás de muita
oportunidade em função da ausência de pesquisas nesse campo e
do progressivo desaparecimento de profissionais que ‘viveram’  –
e criaram – o rádio esportivo e que constituem, praticamente os
únicos ‘arquivos’ existentes. (ORTRIWANO, 1985, p.27).

O início das transmissões
esportivas no Brasil

No dia 19 de julho de 1931, os ouvintes sintonizados na Rádio
Sociedade Educadora Paulista puderam acompanhar lance a lance
uma partida disputada entre as seleções de São Paulo e do Paraná,
válida pelo VIII Campeonato Brasileiro de Futebol. Pela primeira
vez, o rádio transmitia um jogo de futebol na íntegra, e trazia o
espetáculo, antes restrito aos estádios, para dentro da residência dos
brasileiros. Naquele dia, o speaker (como eram chamados os locutores)
Nicolau Tuma pediu para que o ouvinte imaginasse um retângulo ou
tomasse uma caixa de fósforos nas mãos: do lado direito estariam os
paulistas e do esquerdo, os paranaenses. “Sem transmissões anteriores
que lhe sirvam de modelo, o jovem radialista tem de criar um estilo.
Opta por uma descrição fotográfica que dê ao ouvinte a imagem
exata do campo e do jogo.” (SOARES, 1994, p.29).

Sem numeração nas camisas, Tuma precisou memorizar
características físicas dos atletas. A ausência de repórteres de campo ou
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comentaristas e a proibição da publicidade eram outros fatores que
dificultavam a tarefa de irradiar um jogo. Sozinho, coube ao locutor
preencher os 90 minutos da partida. Na tentativa de “filmar oralmente”
o jogo, Tuma enunciava os detalhes de maneira rápida, como uma
metralhadora de palavras, o que lhe rendeu o apelido “speaker
metralhadora”. Logo nos primeiros minutos, um ataque da seleção
paranaense resultou no momento mais esperado pelos torcedores. Pela
primeira vez, ouviu-se um grito de gol nas ondas do rádio paulista. Mas
ainda não era um gol longo (que seria criado poucos anos depois por
Rebello Junior), como o que os ouvintes estão acostumados atualmente.
Isso porque Tuma considerava perda de tempo um gol anunciado de
forma demorada, já que o ouvinte quer saber detalhes. A palavra preferida
da torcida se repetiu por mais nove vezes na irradiação da disputa, que
terminou com vitória dos paulistas sobre os paranaenses por 6 x 4.

Em 1938, o rádio brasileiro fez sua primeira transmissão
esportiva em rede nacional. Gagliano Neto, titular do departamento
de esportes da PRA-3 Rádio Clube do Brasil, do Rio de Janeiro,
irradiou diretamente da Europa os cinco jogos disputados pelo Brasil
na Copa do Mundo da França. Sob o comando da PRA-3, a cadeia
era formada pelas emissoras Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro,
Cruzeiro do Sul de São Paulo e Clube de Santos. Gagliano Neto, o
comentarista José Maria Scassa e um radioperador levaram mais de
15 dias para atravessar o Atlântico de navio. As narrações das partidas
foram feitas via linhas telefônicas da companhia telegráfica
INESTERN e nem sempre chegavam de maneira clara aos receptores
espalhados pelo país. Naquela época, não era possível transmitir “[...]
com a mesma clareza e a mesma fidelidade que a eletrônica
desenvolveu na atualidade, quando essas ‘irradiações’ são feitas via
satélite em som estéreo Hi-Fi”. (TAVARES, 1999, p.133).

Apesar das dificuldades técnicas, as transmissões foram um
sucesso. Segundo Murce (1976, p.57), os ouvintes brasileiros estavam
atentos aos menores detalhes preparatórios do Mundial. “Quando este
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começou, o Brasil inteiro parou, nas ruas, em frente às lojas, em casa,
em toda a parte, para ouvir as irradiações do Gagliano Neto.”

Além do futebol, nos primeiros anos o rádio brasileiro transmitia
outras modalidades esportivas como o boxe, o turfe e o
automobilismo. Em 1934, foi realizada a segunda edição da corrida
de automóveis do Circuito da Gávea. Interessado em transmitir pela
Rádio Mayrink Veiga do Rio de Janeiro, Nicolau Tuma foi informado
de que os direitos da irradiação haviam sido negociados com a Rádio
Clube do Brasil, da Organização Byington (que seria responsável pela
Copa de 1938 na França). A solução encontrada por Tuma foi colocar
12 telefones em pontos estratégicos da pista. Em cada ponto ficariam
três informantes. E assim a transmissão da Mayrink Veiga deu ao
ouvinte todos os detalhes do Circuito da Gávea, enquanto a Rádio
Clube do Brasil, detentora exclusiva dos direitos, centrada em apenas
um ponto, não foi muito além em sua cobertura.

Também a tradicional corrida de São Silvestre (disputada pela
primeira vez em 31 de dezembro de 1925) era irradiada pela maioria
das emissoras da capital e do interior paulista. Tavares (1999) explica
que a competição era realizada à noite e seu término coincidia com a
passagem do ano. Em 1989, a prova foi transferida para a parte da
tarde, horário que atendia melhor aos interesses comerciais da televisão,
e possibilitava à maioria dos atletas participantes passar o réveillon com
a família.

Do amadorismo à profissionalização

Durante os primeiros anos, o rádio esportivo sofreu com a
precariedade de recursos técnicos que afetava de maneira mais
significativa as transmissões externas. Grande parte das vezes, os
locutores irradiavam “no escuro”, já que, sem retorno, era impossível
saber se o som estava chegando aos ouvintes. Além disso, a transmissão
por linha telefônica apresentava falhas e quase não se podia entender
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o que era irradiado. Os microfones eram a carvão, pesados e pouco
eficientes. “Os locutores davam-lhe socos, na tentativa de conseguir
um som um pouco melhor.” (SOARES, 1994, p.33). Não havia cabines
nos estádios, nem numeração na camisa dos jogadores.

Para completar, os profissionais do rádio esportivo enfrentavam
problemas com a direção dos clubes, que se sentia prejudicada pelas
transmissões diretas dos jogos. Muitos torcedores preferiam ficar em
casa e acompanhar a partida pelo rádio a ir ao estádio, o que fez as
arrecadações caírem. Como consequência, muitos narradores foram
proibidos de entrar nos campos para fazer as irradiações. As
proibições, no entanto, só aguçaram a criatividade dos profissionais,
que passaram a transmitir as partidas de cima de escadas ou de lajes
de casas vizinhas aos estádios.

Aos poucos, as soluções encontradas pelo rádio esportivo foram
aplicadas ao veículo como um todo. “A agilidade do rádio esportivo
em incorporar novas técnicas e tecnologias foi determinante na sua
influência no desenvolvimento da radiodifusão.” (SOARES, 1994,
p.103). Se nos primeiros anos o locutor era responsável por fazer
tudo sozinho, com o passar do tempo foi surgindo uma equipe de
profissionais formada por radioescutas, repórteres de campo,
comentaristas, redatores e técnicos. A narração ganhou novos
ingredientes como sinais sonoros, vinhetas eletrônicas, reprises de
gols, placar da partida e tempo de jogo. O surgimento do gravador
magnético também deu mais agilidade ao rádio, ao tornar possível a
inserção de entrevistas e dos melhores momentos da partida.

Para Ortriwano (1990), no entanto, foi a criação do transistor,
em 1947, que revolucionou o rádio e lhe deu condições de, mais tarde,
competir com a televisão. Ao livrar o rádio de fios e tomadas, o transistor
tornou a escuta mais dinâmica e individualizada. “Ao mesmo tempo, o
rádio ganha em mobilidade, tanto de emissão como de recepção.”
(ORTRIWANO, 1990, p.84). Tavares (1999, p.45) defende que:

[...] o rádio continua forte e imbatível, já que, com a ajuda do
transistor, o veículo ampliou seu poder de penetração a públicos
inatingíveis pela televisão ou pelos jornais; a público de lugares
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onde não existe energia elétrica e onde o percentual de analfabetos
é muito grande... O analfabeto não lê, mas pode ouvir...

Os receptores transistorizados se popularizaram no Brasil ao
longo dos anos 60, quando a indústria do país começou a produzir
o componente eletrônico. Ferraretto (2001) destaca que, antes disso,
somente a burguesia poderia possuir um rádio a transistor. “Porém,
ele só atingiu seu apogeu em meados da década de 60, devido às
transmissões dos jogos das Copas do Mundo de Futebol, em 1962
e 1966.” (MELLO apud  FERRARETTO, 2001, p.138).  A
substituição das pesadas e limitadoras válvulas pelo transistor
fortaleceu o rádio, transformando-o num meio móvel de audiência
individual.

As transmissões esportivas foram de fundamental importância
para o desenvolvimento do rádio no Brasil. A combinação rádio-
futebol é antiga e permanece forte e consistente na programação
de emissoras de todo o país. Essas duas constatações não foram
diferentes em Londrina. Elas praticamente se repetem no processo
de afunilamento do objeto de pesquisa, cujo próximo passo é
historiar a implantação da primeira emissora de rádio londrinense,
a ZYD-4 Rádio Londrina, e seu desenvolvimento até o ano de 1947,
quando se iniciam as transmissões esportivas na cidade.

O rádio em Londrina: alto-falantes
prenunciavam a necessidade

de uma emissora

Não foi objetivo desta pesquisa contar detalhadamente a história
do rádio em Londrina, mas recuperar o percurso do rádio esportivo de
1947 a 1963. Entretanto, antes que se chegue ao início das transmissões
esportivas, é necessário pontuar alguns eventos que marcaram o
surgimento e o desenvolvimento da primeira emissora de rádio
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londrinense, até 1947, ano em que a cidade ouviu, pela primeira vez,
uma partida do futebol local nas ondas do rádio.

Cinco anos antes da implantação da primeira estação de rádio
em Londrina, já era possível perceber a necessidade de comunicação
da jovem cidade. Uma fotografia publicada no Álbum do Município de
Londrina – 1938 (Figura 1), editado por Marino Adriano Gomes, mostra
um sistema de alto-falantes implantado na Praça Ruy Barbosa (hoje
Praça Floriano Peixoto). Segundo Schwartz (2002, p.10A), a imagem
contraria “[...] a suposição de que o primeiro serviço de alto-falantes
foi o de Alziro Segantin, por volta de 1941-42”.

Figura 1: Já em 1938, na antiga praça Ruy Barbosa, ao lado da Igreja Matriz, era possível
observar um serviço de alto-falantes, no meio das árvores

Fotografia: Autor desconhecido (publicada no Jornal de Londrina)
Fonte: Schwartz, 2002
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Até então, acreditava-se que Segantin, percebendo o potencial
econômico do footing –como era chamado o trecho da avenida
Paraná, onde as pessoas passeavam a pé –, resolveu instalar ali um
sistema de alto-falantes para transmitir recados, dedicar músicas (a
pedidos) e fazer propagandas de estabelecimentos comerciais da
cidade.  A fotografia, no entanto, atua como um documento
histórico, mostrando um serviço de alto-falantes anterior ao de
Alziro Segantin. Supõe-se que esses alto-falantes pertenceriam a P.
P. Pereira Lima e seriam parte da “[...] Rádio Propaganda Londrina,
na avenida Rio de Janeiro, 190 – anexo à ‘Casa do Rádio’; e da
Transmissora e Alto-falante do Café do Centro, também na avenida”.
(SCHWARTZ, 2002, p.10A, grifos do autor).

A inexistência de uma rádio na cidade fazia dos alto-falantes
um bom negócio para quem desejava anunciar seus produtos:

Fundada há nove anos, (Londrina) já era a ‘quarta (cidade) do
Estado em tamanho, aspecto e renda’ - conforme o Álbum. Na
frente estavam Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa. [...] as lojas
já anunciavam geladeiras, móveis, tecidos, relógios, rádios,
automóveis e caminhões zero quilômetro; as cervejas Brahma e
Antarctica tinham seus distribuidores locais e no ano anterior,
formara-se a Associação Comercial. Dois bancos (Noroeste e
Caixa Econômica Federal); a arrecadação da prefeitura estava
próxima de 800 contos de réis, algo descomunal. (SCHWARTZ,
2002, p.10A).

Não se sabe se Alziro Segantin comprou os alto-falantes de Pereira
Lima na década de 40. O fato é que, mesmo após a instalação da
Rádio Londrina, em 1943, o serviço de alto-falantes de Segantin – que
viria a ser um dos locutores da emissora – continuou funcionando por
mais algum tempo.
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O surgimento da ZYD-4 Rádio Londrina

O sucesso do sistema de alto-falantes prenunciava a necessidade
da implantação de uma rádio em Londrina. Sim, pois na década de 40,
o município já contava com mais de 75 mil habitantes e os alto-falantes
atingiam poucas pessoas, num espaço geograficamente muito restrito
e apenas por algumas horas por dia, notadamente nos finais de semana.
O comércio se desenvolvia, e a criação de uma emissora de rádio que
trouxesse informação e entretenimento à população – e servisse aos
interesses publicitários do empresariado – era um empreendimento cada
vez mais importante. Percebendo isso, o advogado paulista Itagiba
Santiago – membro da Comissão Técnica de Rádio – tratou de conseguir
uma concessão para a cidade. A instalação da emissora ficou por conta
de seu irmão Eufrozino Lázaro Santiago que, para evitar despesas,
“[...] obteve do prefeito Miguel Blasi, de graça, um ‘sobradinho’ atrás
do Paço Municipal. Em cima foi instalado o escritório da rádio e
embaixo o estúdio”. (SCHWARTZ, 1996, p.8A).

No dia 11 de setembro de 1943, às 22 horas e 10 minutos – ao
som do tango Oh! Esses olhos negros, executado a partir de um disco de
78 rotações –, entrou no ar, em caráter experimental, a ZYD-4 Rádio
Londrina. A inauguração oficial da emissora aconteceu no dia 15 de
novembro do mesmo ano, em uma cerimônia simples: “Presentes à
solenidade, além dos diretores e funcionários, o Padre, o Juiz de Direito
e os representantes dos primeiros patrocinadores de programas: Irmãos
Fuganti, Alfaiataria Progresso e um cerealista da região.” (PINHEIRO,
2001, p.6).

Em sua edição de 13 de setembro de 1943, o jornal Paraná Norte,
primeiro veículo de comunicação da região, louvou a iniciativa,
chamando-a de “uma poderosa estação rádio emissora”:

O empreendimento é, não resta a menor dúvida, de grande
envergadura e virá colocar Londrina numa posição invejável no
concerto das cidades paranaenses, visto como se tornará centro
irradiador da cultura e do pensamento de nossa gente. E nesta
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hora em que as atenções estão voltadas para os magnos problemas
nacionais, a cidade arregimentará os seus valores e tomará posição
de destaque na campanha de brasilidade, que se desenvolve por
todo o paiz, usando desta arma poderosa que, si bem orientada e
dirigida, é de uma eficiência extraordinária. (LONDRINA..., 1943).

Informações do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (RADIODIFUSÃO..., 2009) mostram que, em 1944,
existiam 106 emissoras de rádio no Brasil, mas apenas seis no Paraná.
Em 1943 – ano de fundação da Rádio Londrina –, somente três
emissoras foram inauguradas em todo o país.

O próprio Eufrozino Santiago, que não tinha experiência alguma
em rádio, foi quem anunciou a emissora: “Aqui fala a ZYD-4, Rádio
Londrina, em 820 kilociclos, transmitindo em caráter experimental.”
Segundo Schwartz (2001), a renda publicitária arrecadada com a
programação inaugural da rádio – Cr$ 18.070,00 – foi doada para as
obras da Santa Casa de Misericórdia de Londrina, inaugurada em 1944.

O primeiro locutor de rádio em Londrina foi Antônio D’Andréa,
que veio de Cambará (PR), com certa experiência profissional no ramo.
Um documento de época, disponível no Museu Histórico de Londrina
Padre Carlos Weiss, afirma que o primeiro funcionário da ZYD-4 foi
Vicente de Sousa Pereira, contratado como encarregado da discoteca
e registrado ainda no dia 11 de setembro de 1943.  Já a primeira mulher
registrada foi Olfia Ofélia Peron, contratada como datilógrafa em 7 de
outubro de 1943. Conforme o censo demográfico de 1940 (IBGE,
1951), dos 75.296 habitantes de Londrina, 510 trabalhavam na área
de transportes e comunicações, sendo 499 homens e 11 mulheres.

Em 1945, Itagiba Santiago vendeu a rádio para um grupo de
Ponta Grossa (PR), liderado por Raul Pedro Dal-Col, que trouxe Uady
Chaiben para cuidar dos negócios e comandar o departamento
comercial. A partir daí começou o desenvolvimento da ZYD-4,
acompanhando o ritmo frenético da Londrina dos anos 40 e 50.

O trabalho nos primeiros anos não foi fácil: “As dificuldades
iniciais de funcionamento da rádio iam desde os problemas com
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energia elétrica, até as limitações impostas pelo momento político,
social e econômico que o país vivia.” (PINHEIRO, 2001, p.7). Eram
comuns oscilações no sistema de abastecimento de energia da cidade,
que obrigavam a emissora a interromper sua programação. Nem
mesmo a compra de um gerador resolveu o problema, já que os rádios
à pilha não existiam na época, e o transistor, componente eletrônico
que permite ouvir o rádio sem conectá-lo a uma tomada, só surgiria
em 1947. Assim, a Rádio Londrina poderia até transmitir sua
programação valendo-se de um gerador, mas ninguém na cidade
ouviria.

No cenário político, o Brasil da década de 40 vivia o Estado
Novo, implantado por Getúlio Vargas. Reinavam a censura e a
propaganda ideológica, comandadas pelo DIP – Departamento de
Imprensa e Propaganda. Segundo Pinheiro (2001), “as marcas da
vigilância” do governo podem ser observadas em scripts da Rádio
Londrina dos anos 40 e 50. O carimbo do DEIP – Departamento
Estadual de Imprensa e Propaganda, órgão que exercia as funções do
DIP em nível estadual – é encontrado tanto em scripts de noticiários,
quanto de programas de variedades ou religiosos, como o Ave Maria,
programa de preces da década de 40, apresentado por Luper Marti
(pseudônimo de Lourdes Perandréa Martins).

O DIP chegava a exigir atestado de boa conduta dos locutores.
“A intromissão era ainda maior porque o mundo vivia tempos de guerra.
Havia até mesmo a obrigatoriedade de se apresentar um programa
dedicado aos pracinhas que lutavam na Itália.” (MOURA, 2004, p.16).
Tratava-se de um programa diário que ia ao ar das 21h15 às 21h30,
com o prefixo musical Canção do Expedicionário.

Apesar da censura e das obrigatoriedades, a programação da Rádio
Londrina era bastante diversificada. Havia programas femininos, como
o Rádio Lar, que ia ao ar todas as sextas-feiras à noite e tinha como
slogan “programa semanal da mulher, um programa para os corações
femininos”. Durante meia hora, as londrinenses podiam ouvir músicas,
poesias, sugestões para problemas domésticos e regras de etiqueta.
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Havia também programas culturais como o Programa do Livro
(resenhas de livros), o Programa Seleto (música clássica), o Quer você
saber? (perguntas de ouvintes – reais ou fictícios – e respostas do
apresentador sobre temas variados: usos, costumes, fatos históricos...),
o Na Rota da Civilização (falava de história, descobertas científicas,
artes e curiosidades), além de programas de entretenimento, como
Esquetes Sofisticadas, um humorístico apresentado pelo inspetor de
ensino Otávio Telles, com a participação de sua esposa e filha.

A era de ouro do rádio londrinense

Em maio de 1946, a Rádio Londrina mudou pela primeira vez
suas instalações. Do “sobradinho” na rua Santa Catarina (onde hoje
é o estacionamento de um banco) foi para a rua Goiás, 819, em um
barracão de madeira, com direito a um pequeno auditório de 120
lugares. Era o suficiente para o gaúcho Aymoré Kley, que assumiu a
direção artística da emissora em 1945, vislumbrar um programa de
auditório. Surgiram, então, os programas Cassino de Atrações e Clube
da Raia Miúda (infantil), produzidos e apresentados por ele.

Em 15 de novembro de 1955, dia do 12º aniversário da
emissora, a ZYD-4 mudou-se para um luxuoso prédio próprio na rua
Quintino Bocaiúva, 41 – seu endereço atual. A inauguração das novas
instalações contou com a presença da Companhia de Carlos Machado
e suas vedetes. Com um auditório para 512 pessoas, cortinas de
veludo com sistema eletrônico para abrir e fechar, piano de cauda –
que hoje se encontra no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos
Weiss –, órgão eletrônico e um conjunto de instrumentos musicais, a
Rádio Londrina tornou-se “[...] ‘o centro artístico-cultural da região’
e uma das expressões radiofônicas do país na década de 50".
(SCHWARTZ, 1996, p.8A).
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Pelo auditório da emissora (Figura 2) passaram grandes nomes
da música brasileira da época, como Dalva de Oliveira, Herivelto
Martins, Grande Otelo, Marlene, Emilinha Borba, Ivon Cury, Orlando
Silva, Nelson Gonçalves, Cauby Peixoto e outros. A ZYD-4 chegou a
ser considerada uma “Nacionalzinha”. Todos os cantores que os
londrinenses ouviam na Rádio Nacional do Rio de Janeiro podiam ser
vistos no auditório da Rádio Londrina.

O professor Jackson Proença Testa (2008), ex-reitor da
Universidade Estadual de Londrina, chegou à cidade em 1968 e passou
a frequentar o auditório da Rádio Londrina. Para ele, os programas de
auditório eram um acontecimento social. “A gente fazia o footing
domingo de manhã. Ia para a missa e da missa já ia para o programa do
Aymoré Kley. Era um programa social. A rádio mobilizava muito
socialmente.” Testa recorda ainda que, além do entretenimento, uma
das principais funções do rádio era o serviço de utilidade pública: “Antes
de sair de casa à noite para comprar um remédio, as pessoas ouviam
quais farmácias estavam de plantão.” A figura 2 mostra o auditório da
ZYD-4 lotado. A presença de crianças e famílias inteiras evidencia
que o tipo de rádio que se fazia na época era uma diversão para todas
as idades.

O sucesso da ZYD-4 também era perceptível pela quantidade
de anunciantes, tanto locais quanto nacionais que a procuravam.
Antonio Marcos – que veio para a Rádio Londrina no ano de 1954 –
em depoimento a Rocha e Cuissi (1998), conta que o anunciante chegava
e dizia: “eu quero [anunciar] dez vezes por dia, mas um texto diferente
do outro”. Essa premissa é corroborada por Pinheiro (2001). Um desses
anunciantes eram as lojas Hermes Macedo, que faziam propaganda de
aparelhos eletrônicos e utilidades domésticas: “A senhora fica
apreensiva porque seu marido sai todas as noites? Prenda-o em casa,
adquirindo um rádio Philco de cabeceira nas lojas famosas de Hermes
Macedo S.A.” (PINHEIRO, 2001, p.15).

Aymoré Kley, em entrevista a Moura (2004, p.14), conta que os
patrocinadores eram “[...] tantos, que havia lista de espera”. O pioneiro
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de Londrina João Gersy Terciotti (2007)8 recorda que sua família
preferia escutar as rádios de fora, porque a Rádio Londrina tocava
“pouca música e muita propaganda”.

Figura 2: Com capacidade para 512 pessoas, o auditório da Rádio Londrina era a própria
imagem do sucesso da emissora em sua “Era de Ouro”

Fotografia: Autor desconhecido (publicada no Jornal de Londrina)
Fonte: Acervo pessoal da Sra. Irene Ziober; emprestada ao jornalista Widson Schwartz

(1996), para ilustrar uma de suas reportagens

A programação da Rádio Londrina era bastante eclética, do
clássico ao sertanejo. Mas no campo do radioteatro a produção da
emissora não foi muito significativa. J. Negrão (apud ROCHA; CUISSI,
1998), que começou a trabalhar na ZYD-4 no dia 1 de julho de 1955,
diz se recordar de uma novela em especial, chamada Nossa Senhora

8 João Gersy Terciotti. Depoimento. Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, Juliana de
Oliveira Teixeira, Natália de Fátima Rodrigues e Paulo César Boni, em sua residência (Londrina –
Pr.), dia 15 de setembro de 2007, para o projeto de Iniciação Científica A imprensa londrinense na década
de 40: desafios e conquistas.
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Aparecida, da qual foi o narrador. Veiculada às segundas, quartas e sextas
e patrocinada pela Clínica G. de Araújo, a novela teve 108 capítulos:

Nós gravávamos no sábado para sair na segunda, na terça para sair
na quarta e na quinta para sair na sexta. O ‘seu’ Antonio [Marcos]
dirigia a novela e cuidava do gravador. No 8º capítulo, ele disse
“chega, vamos ensaiar e vai ser ao vivo”. O último capítulo foi ao
vivo no auditório.

Aymoré Kley (2008)9 explica que o processo de produção de
novelas era muito caro e complicado e, por isso, eles preferiam comprá-
las prontas: “Elas vinham em discos de 33 rotações, com meio capítulo
em cada lado. Era bem lento. Vinham do Rio de Janeiro. Nós
comprávamos das equipes que gravavam novelas.”

A Rádio Londrina também marcou presença no campo do
jornalismo. Em 1944, a emissora transmitiu ao vivo o desfile de 7 de
setembro e a solenidade de inauguração do Aero Clube, no mesmo
dia. Em 1950, irradiou a inauguração do Jockey Clube. Por ser a única
da cidade (a Rádio Difusora, a segunda a ser implantada, só surgiu em
1955), foi por meio da ZYD-4 que muitas pessoas se informaram sobre
fatos importantes como o fim da Segunda Guerra Mundial ou o suicídio
de Vargas.

O programa Coisas da Cidade era uma espécie de “jornal falado”
que mostrava o cotidiano e denunciava os principais problemas da
cidade. Seus apresentadores e redatores foram, em diferentes épocas:
Oliveira Junior, Carlos Silva, Antonio Marcos, Raul Zanoni e Ambrósio
Neto. Antonio Marcos (2008)10 explica que o programa era “[...] o retrato
fiel de tudo quanto acontecia na cidade, o único canal pelo qual
passavam todos os acontecimentos locais do dia”. Ele conta que não

9 Aymoré Kley. Depoimento. Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, em sua residência
(Londrina – PR), dia 27 de maio de 2008, para o projeto de Iniciação Científica A imprensa londrinense
na década de 40: desafios e conquistas.
10 Antonio Marcos. Depoimento. Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, em uma sala
da Igreja Coração de Maria, Av. Higienópolis x Av. Juscelino Kubitschek (Londrina – PR), dia 20 de
maio de 2008, para o projeto de Iniciação Científica A imprensa londrinense na década de 40: desafios e
conquistas.
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havia repórteres naquela época; eram os próprios apresentadores que
saíam para fazer as entrevistas:

O gravador na época não era desses gravadorezinhos de bolso,
não. Era de carregar nas costas. Geralmente, um gravador pesava
dois, três quilos. A gente levava esse peso para entrevistar o cidadão
e voltava cansado. Então a gente não fazia muita entrevista, a não
ser quando a pessoa se dispunha a vir no estúdio. Mas, via de
regra, conforme o assunto, a gente tinha de ir ao encontro da
noticia. (MARCOS, 2008)

A denúncia de problemas era o carro chefe do programa Coisas
da Cidade. Em depoimento a Pinheiro (2001, p.29), Raul Zanoni
conta que, naquela época, “[...] noventa por cento das ruas não
tinham calçamento e quando chovia a cidade ficava puro barro. A
iluminação, além de precária, sofria blecautes de até seis horas”.
Esses problemas davam origem às pautas e, como maneira de cobrar
soluções do poder público, Zanoni criou o quadro Boa noite, senhor
prefeito. O quadro incomodou tanto o prefeito que a direção da
emissora solicitou ao radialista que cessasse os comentários. Ele
preferiu pedir demissão. Mais tarde, voltou à ZYD-4 para participar
de outros dois programas.

Naquela noite de 11 de setembro de 1943, ao ver nascer sua
primeira emissora, Londrina tinha apenas uma vaga ideia de seu grande
potencial radiofônico. Aos poucos, improviso e amadorismo foram
deixados para trás e se passou a fazer um rádio capaz de competir com
emissoras de fora, principalmente no que diz respeito à qualidade de
seus profissionais.

Se os programas jornalísticos da Rádio Londrina alcançavam bons
índices de audiência, as transmissões esportivas – especialmente de
futebol – contribuíram ainda mais para o sucesso da emissora, que
passou a usar o slogan “Majestade do Esporte”. Essa história de
pioneirismo começou a ser escrita no dia 7 de setembro de 1947, quando
os lances do jogo Operário x Palmeiras foram narrados por Ambrósio
Neto aos ouvintes da ZYD-4.
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O rádio esportivo em Londrina

A chegada do rádio em Londrina foi celebrada como um grande
acontecimento, não só pela mídia impressa, como pela população em
geral. Em pouco tempo, os programas de auditório passaram a fazer
parte da rotina de lazer do londrinense e o rádio alcançou uma posição
importante no dia-a-dia das pessoas. Logo, novos gêneros de programa
foram surgindo, mas talvez nenhum deles tenha sido tão importante
para o desenvolvimento do veículo como as transmissões de eventos
esportivos. Agora, o objetivo é recuperar como foram os primeiros
anos do rádio esportivo em Londrina, uma história que teve seu início
no ano de 1947.

Para isso, entrevistamos oito profissionais11 que trabalharam nos
departamentos especializados das emissoras entre 1947 e 1963, além
do filho de um técnico de som já falecido:

a) Augusto Reis: ingressou no departamento esportivo da Rádio
Londrina em 1956, depois de ter trabalhado como locutor em um
cinema e na Rádio Caviúna de Bandeirantes (PR). Atualmente é
advogado em Londrina.

b) José Maria de Brito: começou na Rádio Difusora, nos anos
50, fazendo plantão esportivo. Trabalhou também na Rádio Londrina,
Paiquerê e Clube durante o período estudado. Hoje é aposentando e
mora em Cambé (PR).

c) Deolindo Costa: participava da resenha esportiva dominical
do sistema de alto-falantes da avenida Paraná. Foi comentarista
esportivo e chefe de equipe na Rádio Londrina, com participação ativa
na criação dos Jogos Abertos do Paraná. Atualmente está aposentado
e reside em Guaratuba (PR).

d) João Bosco Tureta: iniciou em rádio como sonoplasta, e foi
responsável por colocar a emissora no ar em 1947. Atuou como repórter

11 A ordem de apresentação dos entrevistados segue a cronologia da realização das entrevistas.
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esportivo, comentarista e narrador. Hoje comenta jogos de basquete
para um canal de TV dos Estados Unidos, onde fixou residência.

e) João Schobiner Neto: filho do técnico de som João Schobiner,
que montou o primeiro transmissor da Rádio Londrina e improvisou
os equipamentos para a primeira transmissão esportiva de rádio na
cidade.

 f) Fiori Luiz: iniciou na Rádio Londrina, como radioescuta, na
década de 60. Foi repórter de campo e atualmente é narrador do
departamento esportivo da Rádio Paiquerê.

g) Elias Harmuch: trabalhou em 14 emissoras do Paraná e de
São Paulo. Em Londrina, foi locutor de futebol e chefe do departamento
esportivo da Difusora. Hoje reside em Irati (PR) e tem um programa
dominical na Rádio Najuá.

h) Willy Gonser: iniciou no rádio em 1953, após vencer um
concurso na Rádio Marumbi de Curitiba. Em 1955, passou a integrar
o departamento esportivo da emissora. Veio para a Rádio Paiquerê,
em 1957, onde integrou a equipe de esportes até 1959. A última
emissora em que trabalhou foi a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, onde
mora atualmente.

j) Tatinha (Jair Antonio Prata): começou a trabalhar na Rádio
Londrina aos 18 anos, levando as informações do time do Londrina
para o repórter Paulinho Fernandes. Sua estreia no microfone aconteceu
em 1962, num dia em que Paulinho estava doente e não pôde trabalhar.
Foi repórter e apresentador de programa esportivo. Hoje Tatinha atua
como repórter de campo na Rádio Paiquerê.

Também procuramos cruzar as informações obtidas por meio
dos depoimentos com publicações impressas de época, principalmente
a Coluna de Rádio, e atuais. Fotografias, produções em áudio, vídeo e a
escassa bibliografia sobre o tema foram outros suportes de pesquisa.
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Dificuldades e adversidades

Existe muita confusão quanto à data da primeira transmissão
esportiva feita pelo rádio londrinense. A maioria das fontes de pesquisa
disponíveis adota o dia 7 de setembro de 1949 como o início do rádio
esportivo. Em seu livro Da Rádio Londrina à Radio Universidade - uma
história de muitas histórias, Francisca Pinheiro (2001) reproduz as
informações de uma entrevista concedida por Ambrósio Neto, em 1989,
à Folha de Londrina, em que o locutor afirma ter sido o responsável pela
irradiação da primeira partida de futebol na cidade.

Segundo Pinheiro (2001), todos os dias 7 de setembro e 1º de
maio, o empresário Jacob Bartholomeu Minatti trazia um time de São
Paulo, quase sempre o Palmeiras, para jogar contra sua equipe amadora,
o Operário. “E como não podia deixar de ser, a primeira transmissão
apresentada pela Rádio Londrina aconteceu no dia 7 de setembro de
1949, entre a Sociedade Esportiva Palmeiras de São Paulo e o Operário,
time da casa.” (ORICOLLI apud PINHEIRO, 2001, p.30). Ambrósio
Neto12, que já havia trabalhado com esportes na Rádio Cultura de São
Paulo, lembra como foram os preparativos para a irradiação dessa
partida:

[...] eu disse ao Uady Chaiben, diretor da Rádio Londrina: “Olha,
vamos começar a transmitir futebol com este jogo.” Ele respondeu
que não tinha gente para fazer. Eu o tranqüilizei dizendo para não
se preocupar com isso, pois daríamos um jeito. [...] Então, eu
chamei o João Shobiner, que era o técnico da rádio e pedi pra que
ele providenciasse um equipamento. (ORICOLLI, 1989, p.20).

Em depoimento a Rocha e Cuissi (1998), possivelmente o último
antes de sua morte em novembro de 2004, Ambrósio Neto disse que
veio a Londrina a passeio em 1947. Chegando aqui, foi se entrosando
com o pessoal da Rádio Londrina, especialmente com o amigo Uady

12 ORICOLLI, Sílvio. Rádio: e a bola rolou. Folha de Londrina: 30 de novembro de 1989. p.20.
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Chaiben, e acabou ficando para trabalhar na emissora, já que seu
contrato com a Rádio Cultura de São Paulo havia acabado. Ambrósio
recorda que naquele mesmo ano, no dia 7 de setembro, o esportista
Jacob Bartholomeu Minatti trouxe o Palmeiras para jogar na cidade:

Mas nesse 7 de setembro nós não, nós não... nós participamos
apenas. Quando foi no ano de 48, que o Minatti foi trazer o
Palestra Itália novamente, hoje Palmeiras, para jogar em
Londrina, contra o Operário [...]. E eu cheguei ao Uady Chaiben
e disse: ‘Uady, nós vamos transmitir essa partida de futebol’. O
Uady ficou meio apavorado. Ele disse: ‘Mas como, Ambrósio,
que nós vamos fazer uma transmissão dessa natureza? Nós não
temos elementos, nós não temos condições...’. ‘Não se
incomode, não se incomode, que eu vou cuidar dessa parte, eu
tenho condições de fazer a transmissão esportiva.’ [...] Não
tínhamos equipamentos, não tínhamos microfone, não
tínhamos coisíssima nenhuma. [...] Em cima da hora
convidamos o João Schobiner, que era o técnico da Rádio
Londrina, e o João Schobiner preparou lá então um amplificador
meio às pressas, meio pegando peça daqui, peça de lá, e conseguiu
fazer um amplificador pequeno, para mandar o som do campo
de futebol para o estúdio. E assim foi feito esse equipamento. E
fomos pra luta, eu e o Uady Chaiben só. E nós lá empunhando
o microfone, irradiando a grande partida, que foi do Palmeiras
com o Operário, e o Palmeiras ganhou de onze a zero. (ROCHA;
CUISSI, 1998).

Uma pesquisa mais cuidadosa, porém, revela que o jogo Operário
e Palmeiras, citado por Ambrósio Neto, se realizou em 7 de setembro
de 1947 e não em 1948, e que o narrador também se enganou no placar.
Em sua edição de 10 de setembro de 1947, o jornal Paraná Norte trouxe
matéria de contracapa, com o título: “Fácil vitória do Palmeiras pela
alarmante contagem de 10 x 0”. Apesar de o primeiro parágrafo citar
um gol do Operário – “Jogando domingo nesta cidade, o Palmeiras
Paulista colheu uma brilhante vitória frente ao Operário local, marcando
10 tentos contra um do adversário” – a descrição da partida confirma
o placar anunciado na manchete.
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Com o estádio “completamente lotado”, o Palmeiras entrou em
campo com a seguinte formação: Oberdã, Osvaldo e Turcão, Zezé
Procópio, Tulio e Waldemar, Lula, Arturzinho, Osvaldinho, Canhotinho
e Mario Miranda. Brandão era o técnico da equipe alviverde. Já o
Operário jogou com: Julio, Gouveia e Rubens, Gilberto, Baianinho e
Oscar, Boanerges, Albertinho, Leonidas, Fagundes e Canhoto. A
matéria do Paraná Norte não informa o nome do técnico da equipe
londrinense. “A arbitragem do Sr. Vicente Gengo, da F.P.F. foi bôa,
mesmo porque foi auxiliado pelas duas equipes que conduziram-se no
gramado com bastante disciplina. A renda atingiu a apreciavel soma
de mais ou menos Cr$ 80.000, 00.” (FÁCIL ..., 1947).

A possibilidade de que o confronto Palmeiras e Operário tenha
se repetido nos anos de 1948 e 1949 pode ser descartada, uma vez que
a presença da delegação alviverde em Londrina foi um grande
acontecimento, como mostra uma fotografia publicada na revista
comemorativa ao primeiro ano do Paraná-Jornal. A imagem (Figura 3)
exibe uma faixa pendurada na rua, durante o desfile de 7 de setembro
de 1947, em que se lê: “O comércio, indústria e esportistas de Londrina
saúdam a embaixada da Sociedade Esportiva Palmeiras”.

Também um panfleto de divulgação da época (Figura 4), tratou
o jogo como “A mais importante partida de futebol de 1947, que será
travada no tapete mágico do Estádio Cap. Aquiles Pimpão Ferreira”.
Tanto destaque leva a deduzir que, se o confronto tivesse se repetido
nos anos seguintes, os jornais voltariam a mencioná-lo. Porém não há
registros nos impressos londrinenses de que o Palmeiras tenha retornado
a Londrina nas comemorações da independência de 1948 ou 1949.

Segundo Thompson (1992, p180), a cronologia é uma das maiores
limitações da história oral. Isso porque “[...] a maioria das pessoas está
menos interessada nos anos do calendário do que em si mesmas, e que
não organizam suas memórias demarcadas por datas.” Assim, pode-se
concluir que o primeiro jogo narrado por Ambrósio Neto pela Rádio
Londrina aconteceu em 7 de setembro de 1947. Definida a data, surge
outro problema: Ambrósio foi realmente o primeiro locutor esportivo
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da cidade? Nenhum dos nove entrevistados soube responder com
exatidão quem teria sido o pioneiro nesse tipo de irradiação, mas a
maior parte deles acredita que foi mesmo Ambrósio Neto.

Figura 3: Desfile de 7 de setembro de 1947 em Londrina
Fotografia: Autor desconhecido (publicada na revista comemorativa

do primeiro ano do Paraná-Jornal, em 1947)
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss

Figura 4: Panfleto de divulgação da partida Operário e Palmeiras
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss
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Apesar de não se lembrar de datas, Augusto Reis (2008)13 arrisca
que ele próprio pode ter sido o primeiro narrador esportivo da cidade:

Eu não sei, não, viu. Eu não sei, não, mas... Vou dar um chute pra
você: profissionalmente falando, profissionalmente falando, acho
que fui eu, hein? Não tenho certeza. [...] Então eu acho que eu fui
o primeiro, eu não tenho... A única coisa que eu posso dizer pra
você com toda certeza, que o primeiro jogo oficial do Londrina no
estádio VGD, eu estava lá pra narrar. [...] Parece que foi Londrina
e Prudentina, Corinthians de Presidente Prudente, uma coisa
assim.

No entanto, uma nota divulgada na Coluna de Rádio do dia 16 de
junho de 1956, afirma que: “Augusto dos Reis é o mais recente
contratado da D-4. Atuará como locutor comercial e esportivo.” Ou
seja, quando Reis ingressou na Rádio Londrina, a emissora já tinha seu
departamento esportivo consolidado e realizava transmissões regulares
de futebol e outros esportes. Augusto Reis, possivelmente, referia-se
ao fato de ter participado da transmissão da primeira partida realizada
pelo time profissional do Londrina Futebol Clube14 contra o Corinthians
de Presidente Prudente, em 24 de junho de 1956, que terminou com o
placar de 1 x 1.

Já João Bosco Tureta (2009)15 levanta a possibilidade de Antônio
Euclides Sapia ter sido o pioneiro nas irradiações esportivas em
Londrina:

13 Augusto Reis. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, em
sua residência (Londrina – Pr.), dia 15 de setembro de 2007.
14 Na ata de fundação, assinada em 5 de abril de 1956, o time foi batizado de Londrina Futebol Clube.
Suas cores eram o azul e o branco. Poucos anos depois, no início da década de 60, o nome foi
alterado para Londrina Futebol e Regatas, uma estratégia que visava conseguir verbas do governo
estadual para a construção da sede do clube. Em janeiro de 1970, os dois times da cidade – Paraná
Esporte Clube e Londrina Futebol e Regatas – se uniram e, a partir dessa fusão, nasceu o Londrina
Esporte Clube, alterando suas cores para vermelho e branco, as cores da bandeira do município,
segundo Mateus (1996). Foi só em 1972, com o retorno de Carlos Antonio Franchello à presidência
do LEC, que o clube voltou a adotar o uniforme alviceleste.
15 João Bosco Tureta. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui,
por telefone, dos Estados Unidos, dia 2 de outubro de 2009.
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Não, eu não tenho a data precisa. [...] Eu sei que a Rádio Londrina
começou nos esportes no início da década de 50, tanto que eu citei
que em 53 já o Antônio Euclides Sapia ganhava destaque e era
contratado pela Rádio Panamericana. [...] O basquete veio antes
do futebol, o basquete... é, o basquete, a natação. Londrina teve
uma equipe, teve equipes fantásticas de natação e equipes de
basquete.

A Coluna de Rádio do dia 21 de fevereiro de 1953, porém, traz a
informação de que naquele dia a ZYD-4 estudava a possibilidade de
irradiar, diretamente da quadra do Country, a partida final do
Campeonato Extra de Bola ao Cesto, e completa: “Caso se concretize,
será a primeira vez que a D-4 transmite um jogo de bola ao cesto”.
Esses elementos levam a concluir que, apesar da fragilidade das datas,
a versão de Ambrósio Neto sobre o início das transmissões esportivas
pelo rádio londrinense é a mais plausível e confiável. Portanto, tudo
leva a crer que a irradiação da primeira partida de futebol feita pelo
rádio local se realizou em 7 de setembro de 1947 e terminou com uma
goleada de 10 x 0 do Palmeiras sobre o Operário. Pela primeira vez, o
londrinense pôde acompanhar lance por lance uma partida do futebol
amador local sem sair de casa.

O futebol como esporte amador

Segundo Schwartz (2003), no início dos anos 30, mais
especificamente em 1934, surgia na cidade o primeiro clube de futebol
amador, o Esporte Clube Londrina. Naquele tempo, os jogadores tinham
que “pagar” para atuar na equipe, ou seja, além de não receber qualquer
remuneração, ainda tiravam do próprio bolso para comprar camisas e
demais materiais necessários.

Anos depois, na década de 50, eram comuns times amadores
pertencerem a grandes empresários da cidade, que viam no futebol um
meio de divulgar sua empresa no rádio e nos jornais. “O Nakashi
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Futebol Clube lembrava a retificadora dos irmãos Nakashi; o Fuganti
representava o maior e mais diversificado estabelecimento comercial
do Norte do Paraná [...].” (SCHWARTZ, 2004, p.4B). Embora
amadoras, essas equipes contavam com alguns jogadores da categoria
“profissional”, a quem pagavam em dinheiro ou com ofertas de
emprego. Contrato escrito não existia, era tudo à base da palavra e da
confiança. Willy Gonser (2009)16 dá mais detalhes de como era essa
situação no ano de 1957:

Naquele tempo, você sabe bem, sendo de Londrina, era o café o
forte da economia, na rua se via muita gente com jipe, roupa
suja... Eles enfiavam a mão no bolso e saía um monte de dinheiro,
né. O café dava muito dinheiro a muita gente, então a economia
tava forte naquela época. Mas o futebol de Londrina e de Cornélio
Procópio, de Maringá, de Mandaguari, de Cambé, de Rolândia,
não era filiado à Federação Paranaense, não era oficial, não tinha
vínculo. Era um futebol dito amador. Só que não tinha nada de
amador, já que eles, muito inteligentes, traziam jogadores do Rio,
de São Paulo, de Minas, do Paraguai, da Argentina... E gente que
eventualmente se dispusesse a jogar lá uma partida ou outra,
porque não podiam ficar grande tempo. Então os jogadores, às
vezes suspensos, dos clubes, não poderiam jogar a próxima do
campeonato carioca ou paulista, eram trazidos pra fazer uma
partida no domingo, né. E ganhavam um bom dinheiro. Como
o futebol não era oficial... podia.

Impossível falar do esporte amador em Londrina sem citar Jacob
Bartholomeu Minatti, um descendente de italianos que veio de Assis
(SP) para Londrina em 1932. Em sociedade com o irmão Lauro Minatti,
estabeleceu sua oficina de artefatos de ferro, que dez anos depois se
tornou a Indústria & Comércio Minatti, situada na esquina das ruas Santa
Catarina e Mato Grosso. Visionário, já nos anos 40, Minatti montou
um time de futebol amador, o Esporte Clube Operário (Figura 5). “Há

16 Willy Gonser. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, em
sua residência (Belo Horizonte – MG), dia 15 de outubro de 2009.
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indicativos de que na ‘fase Minatti’ começou o semiprofissionalismo.
Gratificações a atletas, ainda que pequenas, e contratações.”
(SCHWARTZ, 2000b, p.8A).

Figura 5: Jacob Bartholomeu Minatti com uma das formações do Esporte Clube Operário
Fotografia: Autor desconhecido (publicada no Jornal de Londrina)

Fonte: Schwartz (2000b)

Um dos maiores empreendimentos de Minatti foi a construção
do Estádio Capitão Aquiles Pimpão Ferreira, o “Pacaembuzinho de
Londrina”, como o local ficou conhecido. Em 1944, o empresário
pediu ao então prefeito, Aquiles Pimpão, um terreno onde pudesse
construir um estádio. Segundo informações de Schwartz (2000a), a
área de 20.355 m² foi doada por mister Arthur Thomas, presidente
da Companhia de Terras Norte do Paraná, e muitas pessoas ajudaram
na construção, como mostra um anúncio de jornal de 1945 (Figura
6). Minatti, porém, arcou com a maior parte dos custos: “[...] ‘fizemos
o nivelamento e o cercado do campo com o auxílio do comércio e
amigos. Como a arrecadação não bastasse para cobrir as despesas, eu
saldei o déficit’ [...]”. (SCHWARTZ, 2000a, p.8A). Em 1951, a
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prefeitura desapropriou o estádio, denominando-o, no ano de 1954,
Vitorino Gonçalves Dias, em homenagem ao professor de educação
física, morto na cidade depois de haver sido mordido por um “cachorro
louco”.

Figura 6: Lista de pessoas que contribuíram financeiramente com
a construção do Estádio Capitão Aquiles Pimpão Ferreira

Fonte: Schwartz (2000a)

O estádio construído por Minatti recebeu o nome de Capitão
Aquiles Pimpão Ferreira, pois, além de haver ajudado a conseguir o
terreno, o prefeito era um grande amigo do empresário. Nomeado para
a prefeitura de Londrina em 23 de outubro de 1943, Pimpão era homem
de confiança do interventor Manoel Ribas e exercia simultaneamente
a função de delegado na cidade, algo comum na época. Segundo
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Schwartz (2000a), o campo foi inaugurado em 7 de setembro de 1945,
com a presença do time do Palmeiras, que teria goleado o Operário.
Não há registros desse jogo no Paraná Norte, embora o jornal tenha
apoiado a construção do estádio. Dois anos mais tarde, em 1947,
Minatti fundou a Liga Comercial de Esportes de Londrina. “Em síntese,
Minatti era ‘a alma do futebol londrinense, o espírito empreendedor, a
bolsa gerenosa’ [...]”. (SCHWARTZ, 2000b, p.8A).

Nos primeiros anos das transmissões esportivas em Londrina,
todo o destaque era para o esporte amador, posto que não havia clubes
profissionais na cidade. Até o início da década de 50, as irradiações de
esporte da D-4, ainda única emissora londrinense, ficavam a cargo da
dupla Ambrósio Neto e Jaime Galmacci. Com a saída de Galmacci,
em fevereiro de 1953, Rubens Greiffo passou a formar dupla com
Ambrósio no microfone.

Em entrevista a Oricolli (1989, p.20), Ambrósio Neto relata que
os profissionais de rádio se concentravam na Brasserie da avenida
Paraná – onde hoje é a Casa Hudersfield – para avaliar o trabalho do
dia. Até que certo domingo, o telefone tocou:

A gente estava lá fazendo um lanche quando eu fui chamado
para atender uma ligação de Curitiba. [...] E para minha surpresa,
era o Colombino Grassano, da Rádio Guairacá, que queria um
resumo do nosso campeonato regional. Pego de surpresa,
tentei me esquivar dizendo que as anotações tinham ficado na
rádio, o que era verdade. Aí ele falou: ‘Passa o que você se
lembrar. Da próxima vez a coisa será diferente.’ Então eu chamei
o Deolindo Costa e mais um companheiro e fizemos um
resumo para a Guairacá. E como o campeonato amador de
Londrina era muito forte, todos os domingos transmitíamos,
diretamente da cabine telefônica da Brasserie, o resumo do
domingo para Curitiba.

Ambrósio Neto garantia que, “[...] mesmo a Rádio Londrina sendo
a única emissora da cidade, nós procurávamos fazer a coisa com a
maior seriedade”. (ORICOLLI, 1989, p.20). Segundo Deolindo Costa
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(2009)17, no entanto, essa resenha esportiva já era feita antes mesmo
do surgimento da Rádio Londrina:

Em Londrina, antes de ter rádio, o esporte nosso nós começamos,
por incrível que pareça, ali onde é aquela pracinha que tem na
frente ali do Cine Ouro Verde, ali tinha um serviço de alto-falante
e todos os domingos, à noite, por volta das 9 horas da noite nós
estávamos apresentando a resenha esportiva. [...] O Antonio
Euclides Sapia, eu... Então a gente corria, porque havia um
campeonato regional. Então tinha jogo em Bela Vista, Ibiporã,
em Cambé, Arapongas, Rolândia. E chegava as 9 horas a gente
precisava se encontrar lá. Era tudo na base do entusiasmo, na
vontade de fazer, ninguém tava visando lucro, nem nada. [...]
nesse serviço de alto-falante, nós começamos a fazer um tipo de
comunicação esportiva. É, das nove às dez horas. Uma hora por
dia, todo domingo.
Apresentava resultado de todos os jogos, o comentariozinho, as
equipes que jogaram, era um negócio bem feito. [...] Depois eu fui
pra Curitiba, fui trabalhar num jornal esportivo lá em Curitiba, o
Paraná Esportivo. E voltei pra Londrina. E quando voltei pra
Londrina, daí entrei em contato com o seu Raul [Dal Col] e
montamos então a Majestade do Esporte. Eu criei, eu comandava,
eu organizava. Então coloquei a melhor equipe que tinha na época.

O surgimento de novas emissoras
de rádio em Londrina

Até meados da década de 50, a Rádio Londrina reinou sozinha
na cidade. Em maio de 1955, entrou no ar, em caráter experimental, a
Rádio Difusora do Paraná. A concessão em duas faixas de ondas
tornou-a conhecida como “a emissora dos dois prefixos”: ZYS-44 ondas
médias e ZYS-45 onda tropical. Recém inaugurada, em agosto do
mesmo ano, a Difusora já planejava cobrir os Jogos Abertos do Interior

17 Deolindo Costa. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui,
em sua residência (Guaratuba – Pr.), dia 18 de julho de 2009.
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de São Paulo. E assim a nova rádio entrava na concorrência pelas
irradiações esportivas em Londrina.

Dois anos mais tarde, a cidade ganhou sua terceira emissora,
a ZYS-57 Rádio Paiquerê. No dia 9 de fevereiro de 1957, data
oficial de sua inauguração, a nova estação levou ao ar um jogo de
futebol que havia sido gravado quatro dias antes. João Bosco Tureta
(2009) foi um dos membros da equipe esportiva responsável pela
gravação:

Fizemos a primeira transmissão esportiva em janeiro, antes dela
[Paiquerê] entrar no ar definitivamente, em caráter experimental.
Um jogo no Vitorino Gonçalves Dias, que eu não me recordo
bem o jogo. O Arceno Attas [...], e o Militão, que pertencia à Folha
de Londrina e eu como repórter, nós gravamos num gravador
Geloso, com Valdomiro Repa, que era o técnico de som, pra ser
colocado no primeiro domingo de janeiro de 57.

Com o slogan “Esporte é com a Paiquerê”, como mostra uma
propaganda da época (Figura 7), a ZYS-57 formou um departamento
esportivo forte, capaz de concorrer à altura com as duas emissoras já
existentes em Londrina. José Maria de Brito (2008)18, que trabalhou
nas três emissoras, confessa ter saudade dos tempos da Londrina,
Difusora e Paiquerê. “Nós tínhamos uma concorrência forte, mas
fortíssima mesmo, que era um dos setores onde se tinham os melhores
profissionais da cidade.”

Somente nos anos 60 a cidade veria nascer novas estações de
rádio. Em outubro de 1961, a Rádio Clube passou a operar em caráter
experimental. Apenas dois meses mais tarde, o setor de esportes da
emissora já contava com Brasil Filho, um grande nome das transmissões
esportivas do rádio araponguense. Em janeiro do ano seguinte, José
Maria de Brito ingressou na Clube, fortalecendo ainda mais o
departamento especializado.

18 José Maria de Brito. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui,
em sua residência (Cambé – Pr.), dia 19 de maio de 2008.

164



Figura 7: Propaganda do departamento esportivo da Rádio Paiquerê
Fonte: Esporte... (1962)

Figura 8: Propaganda do departamento esportivo da Rádio Clube
Fonte: Decisão?... (1963)
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Também no início dos anos 60, Londrina ganhou a Rádio Cruzeiro
do Sul. Como a concessão pertencia ao mesmo grupo que detinha os
direitos da Paiquerê, a Cruzeiro não chegou a fazer transmissões
esportivas. Em janeiro de 1963, surgiu a Rádio Atalaia. Entretanto, a
emissora não se dedicava tanto às transmissões esportivas. Seu negócio
eram as radionovelas. Vez ou outra a Atalaia irradiava algum esporte,
mas até agosto de 1963 ainda não havia um departamento esportivo
consolidado. Curiosamente, sua primeira transmissão esportiva –
realizada em fevereiro de 1963 – foi de uma partida de beisebol feita
em língua japonesa. A informação é da Coluna de Rádio, que acrescentou:
“Ninguém entendeu (pelo menos os brasileiros)”. (COLUNA..., 1963a).

Nem só de futebol vivia
o radiojornalismo esportivo

Nem só de futebol viviam os departamentos esportivos das
emissoras, especialmente nos primeiros anos. Já em 1953, Carlos Silva
apresentava um programa de turfe diário, às 12h15. Havia também
irradiação de basquete e de corridas de pedestre. Ao longo dos anos,
as rádios londrinenses transmitiram as mais variadas modalidades
como natação, pugilismo, futebol de salão, atletismo, vôlei, provas
automobilísticas e, até mesmo, boliche (ou bolão, como se dizia na
época). A ideia surgiu com Deolindo Costa (2009), que estava certa
noite de domingo na Rádio Londrina, quando chegou um sujeito com
uma súmula de bolão pedindo para que eles divulgassem o resultado
no ar:

Ninguém entendia aquilo. ‘Que diabo tanto ponto? Vamos dar,
né, já que isso é notícia...’. [...] Aí eu falei: ‘Puxa vida, que coisa
gozada isso aí. Vamos dar o resultado? Vamos dar.’ Demos o
resultado e eu falei: ‘Eu vou ver um desses jogos.’ Tinha, treino,
tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta tinha... cada dia é uma
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equipe diferente. E eu fui lá no Clube Alemão e vi, achei interessante
aquilo lá e falei: ‘Puxa vida, isso aqui acho que vai dar samba.’ E daí
comecei a divulgar e depois pus na cabeça ‘Se um rapaz com 20, 25
anos, ele se torna líder, ídolo e é aplaudido, recebe medalha, por
que um homem, uma mulher depois dos 40 não pode também
receber esses afagos? Pode sim, eu vou criar’. Daí criei a coluna do
bolão. [...] Imagina você fazer um programa de uma hora só
falando de bolão? Começamos com 15 minutos, foi pra 30, foi
pra 45, depois eu completei, quando vi tava uma hora. Uma hora
falando de bolão. [...] E a gente fazia, a gente fazia, por exemplo,
duas vezes por semana, a gente fazia um tipo de, de... pegar todos
os dados da pessoa e escrevia a história da pessoa, dramatizava,
colocava contrarregra e todo mundo pra fazer aquilo, dramatizava
a vida da pessoa. [...] E isso nós fizemos 10 anos o bolão em
Londrina. Chegamos a transmitir partida de bolão. [...] Às vezes
a gente vinha até aqui em Curitiba transmitir partidas de bolão.

Deolindo Costa garante que as transmissões rendiam grandes
índices de audiência. Fiori Luiz (2009)19 relembra como começou a
narrar o bolão:

Tinha a AREL, tinha o Tomara que caia, tinha o Clube Curitibano,
tal... E a Rádio Londrina tinha o Deolindo Costa, então ele falou:
‘Fiori, você vai transmitir bolão.’ Eu falei: ‘Você tá ficando louco!’
Ele falou: ‘Não, vai sim, aqui no Clube Alemão.’ E era aquela
festa, tal né. E eu não sei nem, eu sei que... ‘prepara o Fritz, correu,
jogou... oito pontos, oito pinos, oito pontos! Nove, dez!’. E
transmitimos em Rolândia, transmitimos em Curitiba, tudo,
campeonato paranaense de bolão. Isso foi a coisa mais estranha
que eu transmiti. Agora, futebol de salão transmiti muito, basquete
transmiti muito, tanto por rádio, como televisão. Isso, agora,
futebol sempre foi o básico mesmo.

Além dos jogos e competições, havia variados programas
esportivos nas grades de programação das emissoras locais. Em sua
maioria, eram noturnos e diários. Aos domingos e nos dias de partidas,

19 Fiori Luiz. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui, na
Rádio Paiquerê (Londrina – PR), dia 8 de outubro de 2009.

O esporte nas ondas do rádio

167



também eram realizadas as jornadas esportivas nos moldes destas que
existem no rádio atual: a preparação antes de começar a transmissão
do jogo e uma grande resenha com comentários ao final.

Os Jogos Abertos do Paraná

Em 1957, a cidade já contava com três emissoras de rádio:
Londrina, Difusora e Paiquerê. As equipes amadoras de diversas
modalidades continuavam sendo o forte do esporte local. Nesse ano
foram criados os Jogos Abertos do Paraná. Deolindo Costa (2009)
recorda que todos os anos saíam delegações de atletas de Londrina
para disputar os Jogos Abertos do Interior, realizados no estado de São
Paulo.

Eu trabalhava em Curitiba, como eu já disse, estava no [Paraná]
Esportivo, eu era secretário. Eu fui à Londrina e encontrei [...] o
professor Reinaldo [Ramon]... E nós colocamos essa ideia: ‘Por
que todo ano tem que sair daqui pra ir disputar em São Paulo?
Porque não vão fazer os jogos aqui?’ Foi aquele ‘vamos que vamos’
e nesse ínterim eu mudei, eu voltei pra Londrina. [...] Bom, até
agora prevaleceu o idealismo, a vontade, o desejo, mas pra tocar
precisa de dinheiro. E como é que nós vamos fazer? Então duas
peças chaves: uma que tinha o dinheiro e a outra capaz de correr as
cidades pra trazer gente pra cá e corria também em busca de dinheiro.
O que foi trabalhar, cavoucar pra trazer dinheiro é o Abrahão
Andery, acho que faleceu. Abrahão Andery. E quem bancava o
caixa nesse ínterim era o Mário Fuganti, entendeu? Então na
verdade, fomos nós que fizemos os Jogos Abertos do Paraná. E
taí, né, hoje.

Na época, Deolindo mantinha uma coluna sobre esportes na Folha
de Londrina, intitulada Observando. Na edição do dia 30 de agosto de
1957, véspera da abertura dos Jogos Abertos, ele escreveu: “É necessário
compreender que o I JOAPA representa o início de uma nova era para
o desporto paranaense.” (COSTA, 1957). O evento, organizado pela
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Liga de Esportes Atléticos de Londrina (LEAL), não só movimentou
os esportistas da cidade, como foi uma motivação a mais para os
departamentos especializados das emissoras de rádio. Segundo Mateus
(1996), a criação dos Jogos Abertos, juntamente com a fundação do
Londrina Futebol Clube em 1956, foi um dos pontos chave para o
crescimento do rádio esportivo londrinense.

No dia 31 de agosto de 1957, a Folha de Londrina anunciava,
em manchete de capa, a realização de cinquenta e seis jogos de
basquete durante a competição, com a presença de delegações de
oito cidades. Na mesma data, a Rádio Paiquerê dava um grande passo
no esporte, ao contratar o locutor Willy Gonser, grande nome do
“sem fio” brasileiro, para comandar seu departamento esportivo.
Chamada “Caçula” na época, por ser a emissora mais jovem de
Londrina, a Paiquerê foi a única a dar ampla cobertura a todos os
acontecimentos ligados aos Jogos Abertos do Paraná. Esteve presente
não só nas competições de basquete, vôlei, tênis, atletismo e outras
modalidades, como na chegada dos atletas ao aeroporto, no desfile
na avenida Paraná (com quatro postos instalados em locais diversos)
e no Juramento do Atleta, realizado no estádio Vitorino Gonçalves
Dias. Segundo a Coluna de Rádio, as outras duas emissoras da cidade,
Londrina e Difusora, fizeram cobertura menos completa, mas seus
microfones também estiveram presentes.

O próprio Willy Gonser (2009), que encerrou o contrato com a
Paiquerê em 1959, recorda seu ingresso no rádio londrinense:

[...] realizaram-se os Jogos Abertos do Paraná, foi a primeira vez,
foi em Londrina. É... setembro, outubro de 57. Foi quando eu
fui pra lá e... pra... primeira missão a cobertura dos Jogos. Tinha
outro locutor na equipe, nós fazíamos tudo: basquete, vôlei,
natação... Futebol nem tinha no conjunto dos jogos. Outras
competições também, outras modalidades. E a gente transmitiu
aquilo 15 dias. Depois eu permaneci dois anos em Londrina, no
total, inclusive fazendo um dos primeiros torneios extra-oficiais
de futebol do norte do Paraná.
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Aos poucos, as emissoras de Londrina foram perdendo o interesse
pelos Jogos Abertos e pelo próprio esporte amador. Em 1958, apenas
a Paiquerê compareceu a Curitiba para cobrir sua segunda edição. No
ano seguinte, com a realização das competições novamente em
Londrina, as três emissoras voltaram a dedicar certa atenção à cobertura
do evento. Em 1960, porém, Francisco Natal, da Paiquerê, foi o único
repórter da cidade presente em Cornélio Procópio para a cobertura
dos IV Jogos Abertos do Paraná.

Em 1961, as três estações de Londrina começaram a dedicar
mais atenção ao esporte amador. Jogos de vôlei, basquete e futebol de
salão passaram a merecer espaço maior na programação esportiva da
Rádio Londrina. Em sua edição de 18 de junho, a Coluna de Rádio
divulgou nota afirmando que a Difusora “[...] espera, de agora em diante,
proporcionar a mais completa cobertura aos desportes amadoristas”.
A cobertura da Paiquerê ao futebol amador também foi considerada
bastante completa pela Coluna: “O noticiário apresentado nos
programas de esporte da Paiquerê, a respeito do assunto, é dos mais
completos.” (COLUNA..., 1961c).

No ano seguinte, porém, houve ausência total das emissoras
londrinenses na cobertura dos Jogos Abertos da Alta Sorocabana. Em
19 de julho de 1962, a Coluna de Rádio (COLUNA..., 1962) dedicou
grande espaço para falar do assunto, criticando a postura dos
departamentos especializados de Londrina: “Ora, o esporte amador
também tem público.” No dia 19 de outubro, sob a retranca “Desabafo”,
a Coluna voltou a discutir o problema: “Um diretor da Liga Regional de
Futebol de Londrina queixa-se da falta de cobertura das emissoras de
Londrina ao esporte amador, mais especialmente ao futebol.”

Reconstruindo a história do rádio esportivo londrinense, hoje,
por meio de depoimentos saudosos e bem humorados de seus primeiros
locutores, parece que tudo foi simples em sua evolução. Nada disso.
Para cada conquista, muitas dificuldades. Para cada transmissão, muitas
improvisações. Dificuldades, improvisações e, principalmente, a
criatividade e disposição de seus protagonistas, transformaram Londrina
numa verdadeira escola de rádio.
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Dificuldades e conquistas

Se no início o amadorismo imperava nos campos, nos
microfones a situação não era muito diferente. Durante os primeiros
anos de rádio esportivo londrinense, algumas deficiências de ordem
técnica dificultavam as transmissões. Na década de 50, a eletricidade
ainda era um problema em Londrina. A energia elétrica chegou à
cidade em 1933, por meio de um gerador movido a óleo cru, com
potência suficiente para iluminar o Hotel Campestre, o escritório e a
residência de alguns diretores e funcionários da Companhia de Terras
Norte do Paraná. Apenas em 1936 foi criada a Empresa Elétrica de
Londrina Sociedade Anônima (EELSA), e a iluminação pública foi
inaugurada somente em 11 de junho de 1938.

Em maio de 1953, era impossível irradiar uma partida de
futebol no período da manhã, já que a Empresa Elétrica não ligava a
energia antes das 10 horas. Dois anos depois, em junho de 1955, a
situação de racionamento de energia continuava, agora prejudicando
duas emissoras: “[...] a Rádio Londrina não funciona das 8 às 10 horas.
A ZYS-44 Rádio Difusora Paraná, em vias de ser inaugurada, sofrerá
muito mais: o período sem energia para a nóvel estação é
compreendido entre 12 e 16h.” (COLUNA..., 1955).

Além da eletricidade, outro grande problema enfrentado pelos
profissionais de rádio era a escassez de linhas telefônicas,
especialmente as interurbanas. Irradiar uma partida fora de Londrina
era um trabalho complicado que se iniciava com horas de
antecedência. Em entrevista a Oricolli (1989, p.20), Ambrósio Neto
explica que, no início, todas as transmissões externas eram feitas à
base de linha física, ou seja, fio mesmo:

Naquele tempo tinha a Companhia Telefônica Nacional, a
concessionária do serviço no Paraná, que tinha dificuldades em
nos conseguir linhas.  [...] Quando a companhia não tinha, o jeito
era emprestar da Companhia de Terras. Isto aconteceu certa vez
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que fomos transmitir um jogo do Nacional, em Rolândia. Às seis
da manhã começamos a puxar o fio, amarrando-o poste por poste
para, às três da tarde, estar tudo pronto para a transmissão. Depois
do jogo foi aquele trabalhão de novo.

O telefone chegou a Londrina em 1932, antes mesmo da
eletricidade e da emancipação política do município. A primeira linha
foi instalada também no Hotel Campestre, por ordem do diretor
técnico da CTNP, o engenheiro Willie Davids que, mais tarde, veio a
ser prefeito da cidade. “A promissora Londrina (ainda Patrimônio
Três Bocas) estava agora interligada a todas as outras estações e
escritórios da Cia. De Terras até Ourinhos, sede da companhia
ferroviária.” (TAVARES, 2003, p.18).

Em 1945, a Companhia Telefônica Paranaense (CTP) efetuou
um levantamento preliminar para a instalação de uma central
telefônica na cidade, e 450 pessoas se mostraram interessadas em ter
acesso a esse serviço. No ano de 1946, em decorrência da expansão
da cultura de café, “[...] foram interligados por telefone, a partir de
Cambará, os municípios de Andirá, Bandeirantes, Cornélio Procópio,
Jataizinho e Londrina aproveitando o posteamento da Estrada de
Ferro São Paulo-Paraná”. (TAVARES, 2003, p.19). Em 31 de julho
de 1947, a Companhia Telefônica Paranaense (CTP) instalou, no
número 85 da atual alameda Manoel Ribas, a primeira central
telefônica manual de Londrina, com capacidade para atender 578
assinantes.

Com o surgimento de novas emissoras de rádio na cidade, o
problema das linhas ficou cada vez mais sério. José Maria de Brito
(2008) relembra a época em que havia três emissoras interessadas
em transmitir uma partida e apenas duas linhas telefônicas (uma da
Companhia Telefônica e outra da Companhia de Terras). A solução
era apelar para um sorteio: quem ganhasse faria o jogo, quem perdesse
teria que se virar para preencher o horário reservado aos esportes.
Augusto Reis (2008) ressalta que ganhar a linha no sorteio poderia
não ser a solução dos problemas, mas apenas o início deles:
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[...] muitas ocasiões, você só tinha uma linha, você começava muito
bem a transmissão e, de repente, havia uma falha técnica, a própria
Telefônica não tinha assim um sentido de aprimoramento técnico
pra cuidar da coisa. Pifava, caía a linha, voltava, ou seja, era aquela
coisa daquele tempo.  Mas isso a gente já convivia com aquela
situação, já tava preparado... Londrina e Jacarezinho, Esportivo de
Jacarezinho, jogão, faltavam duas rodadas pra terminar o
campeonato paranaense naquele tempo, no auge... no auge, no
auge, no auge, no auge caiu a linha. Comigo. Uns 10 minutos
mais ou menos, 15 minutos do primeiro tempo. Não voltou
mais. E só eu tava transmitindo, porque eu ganhei a linha. Então
o povo aqui que tava ouvindo, ficou sem saber quem ganhou. Só
ficou sabendo quando o Londrina voltou à noite, ou mais ou
menos à noitezinha, ou no dia seguinte que tinha havido empate.
[...] Essa ficou fora do ar. Quando saía assim temporariamente,
por 2 minutos, 3, até mais, você dava um jeito de falar com eles,
ou eles falarem com você... deu problema, ou não falava, você
entrava direto em contato com a Telefônica, era um problema.

João Schobiner Neto (2009)20, filho do técnico de som da Rádio
Londrina, explica que hoje as transmissões são feitas por microondas,
por satélite. “E naquele tempo não, era tudo linha física. Então tinha
ronco, tinha interferência, tinha uma porção de coisa que tinha que
corrigir, então, por isso que tinha que ir um técnico junto.” Algumas
vezes, as panes não eram causadas por defeitos nas linhas, mas por
roubos de fios, um procedimento bastante comum naquele tempo. Mas
não era só o interesse financeiro que motivava o roubo, segundo Tatinha
(2009)21, também havia quem cortasse o fio da transmissão por maldade:

[...] lá em Jandaia do Sul tem apenas uma linha pra se transmitir
futebol e, de repente, tem três rádios pra fazer o jogo. Aí você
tinha que pedir um barracão, um telefone de um barracão
emprestado a cem metros do campo, puxar essa fiação toda pra
você fazer. E, às vezes, você se deparava com um engraçadinho

20 João Schobiner Neto. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui,
em sua residência (Londrina – PR), dia 7 de outubro de 2009.
21 Jair Antonio Prata (Tatinha). Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara
Komarchesqui, na clínica onde trabalha atualmente (Londrina – PR), dia 22 de outubro de 2009.
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que falava pra você assim: “Ô, você vai acabar de falar agora.’ Vinha
e cortava o teu fio de telefone que você estava conversando com o
ouvinte. Quer dizer, isso acontecia muito.

Muitos são os “causos” envolvendo o problema das linhas
telefônicas e o rádio esportivo londrinense. Mas uma história em especial
ganha de goleada na preferência dos colaboradores entrevistados. O
caso ficou conhecido como “O 1 x 1 da Paiquerê” e  foi definido por
Deolindo Costa (2008) como “o maior mico em rádio”. Não há locutor
esportivo na cidade que não se lembre dessa história. A Rádio Londrina
tinha Augusto Reis no microfone e havia ganhado a linha para a
transmissão da final Londrina e Mandaguari, em 1957. Derrotada no
sorteio, a Paiquerê precisou apelar para a criatividade. Quem conta os
detalhes é o próprio Willy Gonser (2009), protagonista do fato:

Foi Londrina e Mandaguari. E o jogo final foi em Mandaguari. O
Londrina tinha um ponto atrás do Mandaguari, último jogo que
faltava e o Mandaguari, portanto, jogava pelo empate, ele tinha
um ponto à frente. A linha telefônica para transmitir de lá era
muito ruim, em termos de qualidade, e havia uma só. Havia três
rádios em Londrina, mais duas além da Paiquerê, interessadas em
fazer o jogo. Houve um sorteio e a Paiquerê não ganhou o sorteio.
Uma das outras duas é que ficou com a linha, que era de péssima
qualidade. De que outra forma fazer o jogo? É... tinha uma rádio
de Mandaguari que, às vezes, podia ser captada em Londrina, mas
mal também. Então nós ficamos nas duas, ouvindo o rapaz da
outra rádio, e um som muito ruim, e a rádio de Mandaguari
também, um som parecido. E o diretor da Paiquerê me propôs:
‘Você quer fazer uma dublagem?’. ‘O que que é isso?’, nunca
tinha... era novo. ‘Não, você vai ouvindo e repetindo do estúdio...’.
Hoje se diz que... off tube... Mas eu acho que quem faz isso tá
enganando seu ouvinte. Em todo caso, deixa pra lá. Na época,
como não tinha outra solução, vamos fazer. O senhor quer...’.
‘Eu vou te ajudar com mais uma equipe aí, vamos todos ouvir e
você vai falando, como se tivesse no campo.’ ‘Tá bom!’ Aí,
estávamos transmitindo, início de segundo tempo, Londrina faz
um a zero. Fez um a zero. Aí era um resultado favorável pro
Londrina, se terminasse assim seria campeão. E o Mandaguari vai
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pra cima e pressiona. Tinha jogadores paraguaios, tinha um tal de
Lescaño, que não perdia pênalti nunca. E o som desaparecendo. E
eu já não ouvia mais direito. E nervoso, e suava. E... claro que a
audiência era toda nossa, né? De cada 100, 110 nos ouviam. Com
um som limpo de estúdio! (risos) As outras lá, tentando fazer
direto só que sem boas condições técnicas. Aí faltando uns 5
minutos pra terminar, pênalti contra o Londrina. Se o Mandaguari
completasse, confirmasse... campeão. Pelo empate, pela vantagem
que tinha. Quem vai bater? Lescaño, paraguaio que nunca tinha
perdido um pênalti na vida. Aí ‘Vai bater Lescaño e atenção...
esperança do goleiro do Londrina. E...’. E desaparecia, fade in...
E... (gesticula perguntando ‘O que eu falo?’). ‘E vai fazer...’, e eu
to enrolando, tal e de repente volta um resquício de som assim,
era o final ‘Uaaaaaaaaaahhhh’. O que que era? Gol! Foi o que eu
fiz! ‘É bateu Lescaño... é goooooool’. E não voltou mais o som
depois disso. Como faltavam poucos instantes pra terminar, nós
terminamos o jogo com esse placar. Significa: Londrina perdeu o
título, o Mandaguari campeão. Aquele barulho na verdade era a
torcida do Londrina que tava lá, comemorando que o cara chutou
fora. Só que nós não soubemos. Não havia telefone pra falar com
a cidade, pra perguntar. Uma hora depois, uma hora e pouco o
pessoal do Londrina que tava lá voltou fazendo festa. Aí... Mas e
aí? ‘Ora, campeão!’. ‘Nãããão, a Paiquerê informou que foi 1 x 1,
vocês perderam’. ‘Nããão, ganhamos de 1 x 0’. Barbaridade. No
outro dia a Folha de Londrina publicou um editorial com o título
‘O 1 x 1 da Paiquerê’, com ripa em mim e na rádio toda!

E as dificuldades não paravam por aí. José Maria de Brito (2008)
reforça que, para se fazer uma transmissão em Cambé, era mais fácil
“[...] subir na torre da igreja e transmitir, se o cara tivesse uma boa voz
assim, do que você transmitir por linha”. As condições eram realmente
precárias: sem dinheiro para pagar um táxi, muitas vezes Brito, o técnico
de som e o repórter tinham que se revezar para carregar os equipamentos
pesados dos estúdios da Paiquerê – que ficavam na rua Sergipe, onde
hoje é o Camelódromo – até o Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Os repórteres de campo (ou de pista, como se costumava dizer)
também sofriam com as limitações impostas pelos equipamentos da
época. Tatinha (2009) conta que os gravadores eram enormes e pesados.
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“[...] era um negócio que você carregava praticamente em duas mãos,
pra poder conversar com a pessoa. [...] Você botava um fone enorme
no ouvido e uma maleta que você carregava a tiracolo, parecendo uma
bolsa.” João Bosco Tureta (2009), que também atuou com repórter,
recorda da grande quantidade de fios que dificultava o trabalho de
campo:

A gente tinha muito fio enrolado no braço e com a ajuda de um
técnico, onde foi destaque aí um rapaz chamado Salvador Baquete.
Eles iam ajudando, soltando o fio e a gente ia até o campo, depois
eles iam enrolando e às vezes dava um... enrolava um fio no
outro e aí atrasava a transmissão de futebol.

Figura 9: Paulinho Fernandes entrevistando jogadores
Fotografia: Autor desconhecido (publicada na Folha de Londrina)

Fonte: Coluna... (1960a)

Em depoimento a Militão (1994), o repórter Paulinho Fernandes,
da Rádio Londrina, contou que o fio do microfone era “agarrado ao
alambrado” e por isso sua mobilidade em campo era mínima. “Tinha
que ter uma pessoa para ir buscar os jogadores para a gente poder
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entrevistar. E o Tatinha, muitas vezes, ia lá pegava, trazia. Enquanto a
gente entrevistava um, ele pegava outro. Tatinha é desta época.”
Paulinho relembra uma vez em que transmitiu uma corrida de pedestre
amarrado à garupa de uma lambreta. Além dele, havia outros narradores
em pontos estratégicos, como em cima do Edifício Julio Fuganti. Uma
fotografia do repórter Paulinho Fernandes (Figura 9) entrevistando
jogadores em campo comprova que era preciso se municiar de uma
parafernália para fazer esse tipo de trabalho: uma bolsa à tiracolo, fones
de ouvido e um gravador enorme.

No setor de reportagem, algumas inovações passaram a ser
introduzidas no rádio londrinense no final dos anos 50. Em janeiro de
1959, a Paiquerê fez a primeira transmissão direta do vestiário do
Vitorino Gonçalves Dias. Pela primeira vez o microfone de uma
emissora entrou naquela parte do estádio. Dois anos depois, foi a vez
da Difusora inovar, com a instalação de postos de transmissão nos
vestiários e atrás dos gols.

Figura 10: Carlos Silvano, José Maria de Brito e Carlos Silva
transmitindo um jogo de futebol de cima de um telhado

Fotografia: Autor desconhecido (publicada na Folha de Londrina)
Fonte: Coluna... (1960b)
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Na mesma época, as equipes esportivas ainda tinham problemas
aparentemente comuns, como a falta de cabines nos estádios. No dia 3
de janeiro de 1958 (COLUNA..., 1958), uma nota da Coluna de Rádio
dizia que a Difusora ia pleitear junto à prefeitura a construção de uma
cabine no Estádio Municipal para suas irradiações esportivas. Até
então, locutor, comentarista e técnico se instalavam no telhado, acima
das arquibancadas. “Quando faz sol é uma lástima. E quando chove?
Aí é que a coisa piora. Se resfriam, e há o perigo de escorregarem
abaixo... Além de tudo, os aparelhos se danificam constantemente.”
Uma fotografia de 1960 (Figura 10) mostra o locutor José Maria de
Brito narrando um jogo de cima de um telhado, o que evidencia a
precariedade enfrentada pelos profissionais de rádio da época. Anos
mais tarde, com o surgimento de novas emissoras, a situação se repetiu.
Em fevereiro de 1962, membros da Rádio Clube, ainda sem cabine,
eram obrigados a irradiar diretamente da “pista”, como mostra uma
imagem da época (Figura 11).

Figura 11: Paulo Correia de Oliveira (de costas), Paulinho Fernandes e José Maria de Brito
(com o microfone na mão), transmitindo à beira do gramado no Estádio Pedro Vilela,

em Jacarezinho (PR)
Fotografia: Autor desconhecido

Fonte: Acervo pessoal de José Maria de Brito
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Até o ano de 1963, o problema das linhas ainda não estava
completamente resolvido. Pelo contrário, com o surgimento de mais
emissoras a situação só se complicou. Mas as soluções criativas eram
o forte dos departamentos esportivos das rádios londrinenses. Muitas
vezes a saída era fazer uma “parceria” com alguma emissora do local
da partida e utilizar sua onda curta para irradiar o jogo. O acordo muitas
vezes funcionava como um revezamento: o locutor de Londrina narrava
um tempo e o da emissora local narrava outro. Na falta de linha
telefônica, a alternativa era gravar o jogo para transmitir no dia seguinte.
Até mesmo a compra de uma perua de FM pela Rádio Londrina foi
uma solução para o problema da irradiação dos jogos da Série Norte,
realizados em cidades mais próximas.

Segundo Mateus (1996), o Campeonato Norte-Paranaense de
Futebol surgiu em 1957, com o nome de Torneio da Amizade. A
organização ficava a cargo da recém-criada subsede da Federação
Paranaense. O comando da sucursal da federação no norte do Paraná
ficava a cargo do radialista Elias Harmuch, que “[...] organizou um
campeonato com seis clubes: Londrina, Arapongas, Nacional de
Rolândia, Comercial de Cornélio Procópio, Guarani de Cambé e
Mandaguari”. (MATEUS, 1996, p.37). A partir de 1959, o campeão
do norte passou a disputar o título estadual com o campeão do sul.
Até que em 1965 houve a unificação dos times em um campeonato
estadual único. Informações da Coluna de Rádio, no entanto, dão conta
de que o radialista Elias Harmuch foi nomeado para comandar a
Federação Paranaense de Futebol Zona-Norte apenas em fevereiro de
1960.

Eleito o “melhor cronista esportivo do norte do Paraná de 1956”,
Arceno Attas deixou a Paiquerê em agosto do ano seguinte para assinar
contrato com o departamento de publicidade da Maltaria e Cervejaria
Londrina S/A. A ideia era que Attas comandasse uma grande cadeia
de emissoras norte-paranaenses, formada para a irradiação de
competições esportivas locais, sob o patrocínio da empresa. A cadeia
da Maltaria chegou a anunciar a transmissão de jogos (Figura 12), mas
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Para vencer as dificuldades técnicas valia tudo, até mesmo
duas emissoras concorrentes se juntarem. Foi o que aconteceu em
julho de 1960. O jogo Londrina e Nacional seria disputado em

o negócio não deu certo. No dia 17 de setembro de 1957, a Coluna de
Rádio divulgou nota afirmando que o locutor foi a Maringá transmitir
sua primeira partida desde a assinatura do contrato com a Maltaria
Londrina, mas por falta de linha telefônica a irradiação não saiu. Dez
dias depois, Arceno Attas rescindiu contrato com a Maltaria e ingressou
no departamento esportivo da Rádio Difusora. O último jogo
patrocinado pela empresa foi realizado no domingo seguinte, entre
Londrina e Comercial de Cornélio Procópio.

Figura 12: Propaganda da cadeia de emissoras patrocinada
pela Maltaria e Cervejaria Londrina

Fonte: Ouçam... (1957)
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Rolândia. A Rádio Paiquerê optou por transmitir pela onda curta
da Rádio Clube de Rolândia, em cadeia com a Cultura de Arapongas.
Sem alternativas e com apenas uma linha, Difusora e Londrina
irradiaram conjuntamente a partida. Augusto Reis e Elias Hamuch
se revezaram na narração, enquanto os comentários ficaram a cargo
de Valter Néri. Em março do ano seguinte, uma parceria ainda mais
inusitada: as três emissoras da cidade se uniram para transmitir em
cadeia o jogo Mandaguari e Comercial, novamente por conta da
escassez de linhas. Foi feito até um sorteio para escolher os
narradores, comentaristas e o técnico de som. O locutor da Difusora
fez o primeiro tempo e o da Londrina o segundo. Radialino criticou
a situação na Coluna do dia 16 de março de 1961: “Se com 3
emissoras apenas a situação é essa, imagine-se o que ocorrerá na
época (que não está longe) em que Londrina contar com 5 ou 6
estações.”

Além das limitações técnicas, outra grande dificuldade dos
cronistas esportivos era a rivalidade entre o Londrina e os times da
região, especialmente o Mandaguari.  Para os radialistas, transmitir uma
partida fora da cidade, algumas vezes, significava arriscar a própria
vida. João Bosco Tureta (2009) descreve dois casos em que jogadores
e radialistas londrinenses sofreram atentados por parte da torcida
adversária:

Num jogo em Rolândia, Nacional de Rolândia e Londrina, o
Londrina acabou ganhando e a torcida protestou, especialmente
contra os repórteres de Londrina e eu estava no campo. Eu fui
obrigado a colocar um fio de eletricidade. Naquela época, a caixa de
transmissão tinha a parte da linha e da eletricidade. E eu coloquei
um fio de eletricidade no alambrado pra não ser agredido e deixei
o fio e saí do outro lado, deixei o material, e saí do outro lado pelo
túnel, protegido pela polícia. [...] E um outro aspecto, quando o
Londrina ganhou um torneio chamado Torneio da Amizade, em
Mandaguari, cortaram a luz, cortaram a eletricidade e a água do
vestiário do Londrina e ainda colocaram fogo e o Londrina foi
campeão lá, ganhamos de 1 a 0, gol de Armandinho.
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A final do Torneio da Amizade entre Mandaguari e Londrina se
realizou no dia 1º de dezembro de 1957. O locutor Fiori Luiz (2009)
se recorda de outra passagem que ocorreu em uma partida na década
de 60, novamente em Mandaguari:

[...] o juiz era daqui de Londrina, um tal de José Yoshitaki. E
Mandaguari tinha um timão e era uma rivalidade com o Londrina.
Fui eu, o Tatinha (que tá aqui até hoje) e o Jorge Scaff  como
comentarista. Aí a cabine era de madeira, quatro balaústras assim,
quatro pedaços de pau assim (gesticulando com as mãos) e a cabine
em cima, de madeira. Aí o..., ele pega e marca um pênalti contra o
Mandaguari, eu pensei comigo, falei: ‘Meu, hoje morre todo
mundo aqui’, você imagina. Aí o cara já pôs uma escada no
alambrado, já pulou lá, já bateu no repórter, já foi uma confusão
danada, parou o jogo... Daí a pouco, um cara começou a jogar
pedra na cabine. E pedaço de tijolo, tudo... A cabine era alta, batia
atrás e caía no chão assim. Eu falei: ‘Meu Deus do céu.’ Ficou um
monte de pedra, de tijolo, tudo, falei: ‘É hoje.’ Aí o cara subiu por
cima da cabine, com um machado e falou: ‘Tá falando bem ou
mal aí, seu filho disso?’, tal né... Eu falei: ‘É hoje.’ Daí a pouco, já
iniciou o jogo, eu tô transmitindo tremendo de medo, porque só
o cara esquizofrênico é que não tem medo, eu tenho (risos). Aí,
daí a pouco escuto um ‘tum, tum, tum, tum...’. O cara com o
machado cortou o pezinho da cabine, um pé da cabine. Aí ela
pendeu pro lado, aí material tudo, maleta, tudo, bateu aqui. Aquilo
cheio de pedra, tal, eu sei que eu transmiti 10 minutos sem ver o
jogo, ficava transmitindo sem ver nada, sem nem pôr a cabeça ali.
Fui inventando, mas o Tatinha também já tinha levado uns tapas
lá, já tava sem o fone, sem o microfone também. Gente, pra sair
dali... Hora que acabou o jogo, encerramos rapidinho. Tinha um
paredão alto assim, um... de madeira era cercado o campo, pulamos
na rua e entramos correndo na casa que tinha vizinho ali, e falamos:
‘Pelo amor de Deus, chama a polícia.’ E os caras procurando a
gente dentro do campo, tinha muito disso aquela época. [...] Eu
cheguei em casa e minha mãe tava com 200 velas acesas, rezando.

No dia 11 de outubro de 1960, a Coluna de Rádio noticiou a
suspensão da rodada de futebol da Série Norte. Na mesma edição, o
radialista Valter Néri, presidente da Associação dos Cronistas
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Esportivos do Norte do Paraná (ACENP), prometeu tomar providências
“para evitar que os cronistas esportivos sofram novos atentados”, como
os “ocorridos na última semana, em Mandaguari e Arapongas”. Não
há como afirmar se existe relação entre a suspensão da rodada e as
ameaças sofridas pelos radialistas. Porém, no ano seguinte, a Rádio
Londrina anunciou que não irradiaria o jogo Londrina e Mandaguari
“[...] em virtude de se temer novos incidentes que poderão colocar em
risco inclusive os repórteres presentes”. (COLUNA..., 1961a).

Em abril de 1961, as três emissoras romperam com a Federação
Paranaense de Futebol (FPF), anunciando que não reportariam qualquer
jogo oficial, ou seja, as partidas do Torneio Início do Campeonato
Paranaense da Série Norte. A Coluna de Rádio não explica o motivo do
rompimento, que teria ocorrido por conta de uma “orientação perniciosa
da Federação”, o que torna impossível saber se o fato teve alguma
ligação com a violência sofrida pelos profissionais de rádio nos estádios.
Independente das razões, somente no final daquele mês, a ACENP
anunciou o fim do boicote e as emissoras voltaram a irradiar jogos da
FPF.

No dia 7 de junho do mesmo ano, no entanto, uma nota do
Radialino afirma que nenhuma das emissoras de Londrina transmitiria
no domingo o jogo entre Londrina e GERA (Grêmio Esportivo e
Recreativo Apucarana), em represália ao time de Apucarana, que se
posicionou favorável à Federação no caso do desentendimento com
os cronistas. Qualquer que tenha sido o motivo da briga radialistas x
FPF, “[...] quem pagou pelo que não fez foram os ouvintes, que tiveram
de, ou ir ao campo, ou ficar torcendo mentalmente, sem saber a quantas
andava o jogo...”. (COLUNA..., 1961b). A afirmação confirma que o
rádio esportivo, já nessa época, era considerado um serviço fundamental
ao ouvinte londrinense.

Nota-se que, no período de 1947 a 1963, eram comuns tensões
entre radialistas esportivos e Federação Paranaense de Futebol. Em
julho de 1963, o radialista Francisco Natal foi ameaçado de ser
processado pelo secretário da federação, caso continuasse fazendo suas

O esporte nas ondas do rádio

183



críticas à instituição. “Natal diz que não tem medo de ninguém e que
continuará ‘contando os fatos como eles são e criticando tudo aquilo
que há de errado em nosso pobre futebol...’.” (COLUNA..., 1963b).
Mas a relação da federação com os locutores também tinha seus pontos
de cordialidade. Como já foi dito, em fevereiro de 1960, Elias Harmuch,
chefe do departamento de esportes da Difusora, foi convidado para
representar a Federação Paranaense de Futebol no Norte do Paraná,
função que desempenhou até novembro daquele ano. Harmuch (2009)22

ressalta a importância dessa parceria para a profissionalização de doze
clubes locais:

E um belo dia, o presidente da Federação Paranaense de Futebol,
Gêneris Calvo, hoje de saudosa memória, foi a Londrina e me
nomeou representante da Federação Paranaense de Futebol.
Colocando a, a... era  o título... a, como é que é? É, Federação
Paranaense de Futebol, zona norte. Porque naquela época fundiram
norte e sul. Aqui no sul Coritiba, Atlético etc. E lá no norte eu
consegui esse trabalho, foi cansativo. Eu consegui [...] dois times
em Londrina, né? O Londrina, a Portuguesa, enfim, depois em
Astorga, em Paranavaí, eu consegui montar 14 times de futebol,
incluindo, registrando eles na Federação. Dos 14, 2 antes de dar o
seu parecer à Federação, desistiu. Então trabalhamos com 12 times
de futebol lá em Londrina, em Arapongas, em Apucarana, em
Paranavaí, em Astorga e Rolândia... E, enfim, são 12 times que
ficaram.

Em março de 1962, ocorreu outra briga dos radialistas
londrinenses, dessa vez com a Autarquia Municipal de Esportes. O
motivo eram as altas taxas que a Autarquia impôs aos profissionais de
rádio que quisessem autorização para transmitir no VGD. Indignados,
os representantes dos departamentos esportivos das emissoras se
recusavam a pagar o valor exigido. A Coluna de Rádio não relata o
desfecho dessa história, e não encontramos documentos escritos que
relatem a que tipo de acordo se chegou.

22 Elias Harmuchi. Depoimento (CD-ROM). Entrevista concedida a Bruna Mayara Komarchesqui,
por telefone (Irati – PR), dia 9 de outubro de 2009.
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Além das tensões entre os locutores e órgãos esportivos,
alguns conflitos internos também marcaram os departamentos
especializados de duas emissoras londrinenses no ano de 1961. No
dia 24 de setembro, a Rádio Paiquerê ficou fora do ar por conta de
uma greve dos funcionários. Solidários ao diretor artístico da estação,
Hiran Holanda, demitido pelo proprietário Pedro Worms, quinze
radialistas preferiram deixar a emissora. Apenas Francisco Natal,
Valdomiro Repa, Salvador Baquete e João Bosco permaneceram na
rádio. Coube a João Bosco Tureta (2009), montar uma nova equipe
de radialistas:

Se ficasse mais algumas horas fora do ar a emissora teria seus
direitos cassados. Ela estava situada na rua Souza Naves, [...]
perto da Concha Acústica, onde já havia sido fundada a Rádio
Cruzeiro do Sul também, da mesma companhia. A Rádio Paiquerê
fazia esportes e noticiário geral e a Rádio Cruzeiro tocava música
orquestrada, um texto de 20 notícias e propaganda, a hora certa e
o tempo. E quando eu cheguei as rádios estavam fora do ar. E o
seu Roberto de Toledo, que era o superintendente, me incumbiu
de colocar as duas rádios no ar. E eu tive que correr atrás em São
Paulo, Rio, Maringá, aí pelo norte do Paraná, onde confesso que
arrumei a melhor equipe até hoje que essas duas rádios tiveram
em termos de locutores comerciais e noticiaristas e igualando-se
às rádios de São Paulo e de todo o Brasil.

Em novembro foi a vez do departamento esportivo da Rádio
Londrina entrar em crise. José Maria de Brito e os demais membros da
equipe tiveram um desentendimento com a cúpula da emissora, que
cancelou de última hora uma transmissão em Jacarezinho. Os detalhes
da irradiação, inclusive patrocínio, estavam todos acertados. Em
consequência da briga, Brito foi bruscamente retirado do ar enquanto
apresentava as despedidas dos profissionais demissionários do
departamento esportivo. O prefixo do programa cobriu a voz do cronista
e várias músicas foram apresentadas depois. Tatinha (2009), que
permaneceu na ZYD-4 depois da crise, relata o que aconteceu naquela
ocasião:
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E aí houve inclusive o arrendamento do horário. Naquela época,
a rádio parou, não queria mais fazer futebol e houve um
arrendamento. Quer dizer, os funcionários se reuniram, aqueles
que trabalhavam no esporte, e compraram. [...] Então vamos
dizer o horário de meio dia a uma, quanto custa? “X”. Nós vamos
comprar. E ficou a responsabilidade desses profissionais. Isso
realmente existiu. [...] Às vezes, a emissora ela não quer ter essa,
essa pendência de encargos sociais, uma série de coisas, ela acaba
arrendando...

Dinheiro (ou a falta de) realmente era um problema que as
emissoras londrinenses precisavam enfrentar para manter seus
departamentos esportivos. José Maria de Brito (2008), por exemplo,
diz que nunca deixou seu trabalho na prefeitura para se dedicar somente
ao rádio.

[...] não era a minha intenção realmente ser um profissional de
rádio, certo? Eu fazia aquilo porque gostava do futebol, gostava
das coisas assim. E fazia assim, desinteressadamente até. Depois
o negócio foi... a gente tinha até uma ajuda de custo, eles me
davam uma ajuda de custo, né? E não era um salário, não era uma
coisa assim, um salário profissional. Então eu prestava aquela
ajuda a eles ali no setor esportivo, nas transmissões, as emissoras
por uma questão assim de coisa até me davam um cachezinho, eu
falo. Um cachê, mas não era um salário, não era coisa... eu não era
registrado na emissora, não era nada. [...] eu não confiava muito
no rádio, né? Porque eu via a dificuldade daquele pessoal daquela
época aqui no rádio. Eram três estações só, a dificuldade dos
colegas de rádio, tô dizendo entre aspas, que eles tinham no aspecto
financeiro. [...] Tanto é que por aqui passaram grandes
profissionais, tanto do setor esportivo, quanto no setor de
radiojornalismo, setor comercial mesmo, locutor comercial, como
eles chamavam na época... é, mas que não puderam aqui
permanecer por causa do problema de ordem financeira.

Uma análise da Coluna de Rádio entre os anos de 1953 a 1963
demonstra que os locutores esportivos de Londrina trocavam
constantemente de prefixo. Não é possível afirmar com certeza que as
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motivações fossem financeiras, mas o fato é que havia muita mobilidade
entre os membros dos departamentos esportivos. Deolindo Costa (2009)
comenta que essa situação de amadorismo praticamente não existia
mais na época em que ele foi trabalhar como chefe do departamento
esportivo da “Majestade do Esporte”:

Montamos uma equipe que... essa já podia falar de cunho
profissional. Eu por exemplo já, eu montei a equipe pensando
na minha sobrevivência. [...] [Antes] não, fazia tudo no
amadorismo. Mas esse já tinha cunho profissional, quer dizer, já
se fazia pra ganhar dinheiro. A gente já se reunia antes das
jornadas esportivas, já se reunia, a equipe que vai fazer o serviço
de campo já sabia o que é que ia perguntar pro jogador dentro
do campo. A gente já fazia mesmo perguntas picantes pra tirar o
atleta um pouco do centro dele, fazer ele falar bobagem, que daí
dava um estardalhaço. Falava “Ô Fulano, falaram isso de você!
Tal e quem que é?”

Pinheiro (2001) explica que o slogan “Majestade do Esporte”
passou a ser usado pela Rádio Londrina em decorrência de sua
programação esportiva cada vez mais dinâmica e variada. “Vários
profissionais, que mais tarde conseguiram se destacar nas coberturas
de esporte em Londrina e até mesmo em São Paulo, iniciaram suas
atividades ou tiveram passagem pela Rádio Londrina.” (PINHEIRO,
2001, p.31, grifos da autora).

Há indícios, entretanto, de que o rádio londrinense não pagava
tão mal se fossem levados em conta os salários de emissoras do
interior de São Paulo. Em 20 de fevereiro de 1962, uma nota na
Coluna de Rádio reproduziu uma conversa entre Francisco Natal, da
Paiquerê, e o diretor de uma emissora de Guaratinguetá. Interessado
em contratar um “locutor bom mesmo”, o proprietário da emissora
disse a Natal que pagaria até 8 mil cruzeiros mensais. Radialino
brincou que “em Londrina 8 mil mensais é o salário do rapaz que
segura o fio do microfone que o locutor esportivo usa”.
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Londrina: uma escola de rádio

Dificuldades à parte, grandes nomes do rádio esportivo
brasileiro começaram ou tiveram passagem pelas emissoras de
Londrina. Antonio Euclides Sapia e Arceno Attas são bastante
lembrados por terem saído da cidade para trabalhar em departamentos
esportivos de grandes emissoras brasileiras. Em 1953, Sapia venceu
mais de 700 candidatos em um concurso da Panamericana, “A
Emissora dos Esportes”, e passou a narrar basquete naquela estação.
Já Attas deixou Londrina em 1961 para trabalhar na Rádio Globo do
Rio de Janeiro. Era dele a voz da famosa vinheta “Globo no ar”, que
tocava de hora em hora.

De 1947 a 1963, foram inúmeros os cronistas esportivos que
passaram pelas emissoras de rádio londrinenses. Entre eles: Ambrósio
Neto, Germano Junior, Rubens Greiffo, Jaime Galmacci, Carlos Silva,
Antonio Euclides Sapia, Deolindo Costa, Valter Néri, Wilson Silva,
Abrahão Andery, Francisco Natal, Estélio Feldman, Paulinho
Fernandes, José Augusto Viegas, Tatinha, Augusto Reis, João Bosco,
José Maria de Brito, Jacy Scaff, Arceno Attas, Rubens Lemos, Willy
Gonser, Elias Harmuch, Flávio Toledo, Edgar Arantes, Brasil Filho,
Pedro Said, Fumio Nakamura, Batista Junior, Dácio Leonel, Osvaldo
Militão, Jairo Augusto, Jurandir Panza e tantos outros.

O estilo de narração das partidas era sóbrio. Nada de bordões,
ou “invencionices”, como definem os colaboradores entrevistados.
Todos eles garantem que preferiam uma locução mais simples e
objetiva. Brito (2008) explica que nunca gostou muito de enfeites:
“O nosso negócio era bem concreto, bem sincronizado assim, quando
dava gol era gol, não tinha muito enfeite, compreende?” Augusto
Reis (2008) também não utilizava bordões: “Eu sempre fui um aluno
de um dos grandes locutores esportivos do país, que se chamou Pedro
Luís. Esse foi um dos grandes narradores que esse Brasil teve. Eu
sempre, eu sempre me dediquei muito à sobriedade.” Fiori Luiz
(2009) conta que começou sua “carreira” ainda nos tempos de escola,
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imitando o locutor Edson Leite. O microfone era o lápis e os ouvintes
seus colegas de sala de aula. Para ele, mais do que bordões ou palavras
pré-fabricadas, o que diferencia sua narração é a grande identificação
que criou ao longo dos anos com o Londrina Esporte Clube. “Eu
chego até a ser meio passional. Porque diz que tem que ser uma
narração técnica, imparcial, mas eu não consigo com relação ao
Londrina.”

Nas décadas de 50 e 60, o rádio era uma escola, como José
Maria de Brito (2008) faz questão de ressaltar. Os novatos geralmente
começavam fazendo jogos gravados e no outro dia escutavam junto
com o narrador mais experiente, que dava dicas e corrigia os possíveis
erros. Também era comum que se colocasse um narrador jovem apenas
nos minutos finais da partida, para que narrasse o “finalzinho” do
jogo. Brito lembra que era bastante inseguro quando começou a
transmitir futebol na Paiquerê. O titular da emissora na época era o
veterano Willy Gonser, que tratou de lhe dar umas dicas:

Aí ele falava: ‘Você tá muito lento, você precisa vibrar mais.’ Mas
eu não conseguia, porque não tinha condição de vibrar mais.
Primeiro, porque eu tinha muito medo de vibrar mais, você tá
naquela fase de transição de estilo e coisa e você não tem segurança
daquilo que você tá fazendo. [...] Então ele falava assim: ‘Você vai
fazer uma coisa, você vai tomar uma dose de conhaque, toda vez
antes da transmissão do jogo.’ Ah, então... aquele tempo descia
pro Vitorino Dias ali, tal e tal e antes descia a pé, nem ia de carro,
era ali na Mato Grosso a rádio, o estúdio. Você atravessava ali,
passava defronte a delegacia e já cruzava a linha férrea e já tava
dentro do Vitorino Dias. E a entrada era inclusive aqui em cima,
perto da linha férrea, não era lá embaixo, naquela entrada do outro
lado da rua lá, no outro quarteirão. Então tava facinho. Então
você já descia e tinha uns botecos por ali, você já carcava um, eu
carcava uns dois ou três, e assim já ia meio turbinado. Aí um dia
ele falou assim: ‘Agora você precisa parar de tomar o conhaque.’
[...] Então era, esse negócio foi bom, foi boa a receita dele, viu?
[...] Então são esses detalhes assim que, esse é o rádio escola.
Hoje, eu não sei, não posso te adiantar assim, te afirmar, mas
acho que nem existe mais isso.
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Anos depois, foi a vez de José Maria de Brito fazer escola no
rádio. Um de seus alunos foi o locutor Fiori Luiz (2009):

Nossa, o Brito foi um dos maiores narradores que nós tivemos!
[...] foi meu professor no rádio. Ele, Nossa Senhora, o Brito me
ensinava tudo. Ele dava cada bronca na sala fechada: ‘Você num,
isso aqui num pode falar, não sei o que lá, não sei o quê, tá, pá...’
Dava uma hora de bronca. Aí terminava, abria a porta e dizia:
‘Vamos tomar uma cerveja ali embaixo no bar...’

Mesmo com todas as dificuldades dos primeiros anos, os
entrevistados lembram com saudade do tempo em que trabalharam no
rádio esportivo londrinense. Augusto Reis (2008), diz que “[...] o rádio
era mais eficiente, mais competitivo”. Os departamentos esportivos
de todas as emissoras contavam com profissionais competentes e de
grande qualidade. Tanto que, de vez em quando, os profissionais do
rádio local eram assediados por emissoras de outras cidades e estados,
como conta Reis (2008):

Era um rádio muito bem feito, muito bem feito meeesmo! Às
vezes chegava final do ano [...]: ‘Escuta, faz tempo que eu não
vejo o fulano de tal falar, ele tá de férias?’ ‘Não, você não sabia?
Não, ele foi pra São Paulo.’ ‘Escuta, cadê aquele rapaz que trabalhava
assim, assim, no horário, tinha um programa assim?’ ‘Você não
tá sabendo? Foi pra Campinas!’ Todo final de ano, um ou dois
saía daqui, ou Rio, Campinas ou São Paulo.

Na definição de José Maria de Brito (2008), o departamento
esportivo das emissoras “era um dos setores onde se tinha os melhores
profissionais da cidade”. Willy Gonser (2009) completa que antigamente
era preciso ser realmente bom para trabalhar em rádio. “A gente dizia,
brincando, que alguns com voz muito ruim eram proibidos até de passar
perto da sala onde o microfone tava guardado. E hoje qualquer um
pode falar ao microfone, porque a tecnologia permite isso.” Os
entrevistados são unânimes ao afirmar que o rádio mudou. Diferenças
à parte, a magia do veículo permanece intacta. Deolindo Costa (2009)
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defende que “o rádio nunca morre. Pode vir televisão e tudo...”. Para
Fiori Luiz (2009) o grande trunfo do rádio é a capacidade de exercitar
a mente, levando o ouvinte a criar suas próprias imagens do jogo, do
estádio, dos lances. “É por isso que nada substitui o rádio. Hoje tem a
televisão, com toda a tecnologia, tal, mas o velho rádio ainda, pra
transmissão de futebol, é insubstituível.”

O prazer da pesquisa:
prestar um serviço à sociedade

Mais de 60 anos depois que Ambrósio Neto narrou a primeira
partida de futebol pela Rádio Londrina, em 7 de setembro de 1947, o
rádio esportivo continua exercendo fascínio sobre as audiências. Ainda
hoje, é bastante comum ver torcedores no estádio com os olhos atentos
em cada lance e o ouvido grudado no radinho à pilha. A combinação
rádio e esporte, especialmente rádio e futebol, deu certo. Prova disso
foi a profissionalização e popularização de ambos, em consequência
de seu sucesso junto ao público.

Desde 2006, pesquisamos a história da imprensa londrinense,
como um todo, do rádio em particular, e do rádio esportivo, em especial.
Começamos o trabalho com o projeto de pesquisa A história de Londrina
(década de 40) em textos e imagens e demos prosseguimento no projeto de
pesquisa Fragmentos da história do norte do Paraná (décadas de 30 a 60) em
textos e imagens, que sucedeu o anterior, ambos desenvolvidos na
Universidade Estadual de Londrina.  Um dos projetos de Iniciação
Científica23 desenvolvidos nesse espaço de tempo (2006-2009) foi sobre
a história do rádio esportivo em Londrina, do qual derivou o Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) de Bruna Mayara Komarchesqui. Num
primeiro momento, havíamos traçado o recorte temporal de 1949 (data
que tínhamos como a da primeira irradiação esportiva na cidade) a
1963, data da chegada da televisão a Londrina.

23 Um projeto de Iniciação Científica é considerado um subprojeto de um projeto de pesquisa.
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Durante o período de pesquisa e processo de produção do
trabalho, um mundo novo foi se descortinando: as entrevistas com os
pioneiros, que contavam suas memórias com brilho no olhar; o acesso
a documentos e fotografias; as constantes descobertas, que incitavam
novas dúvidas; a possibilidade de confrontar fontes de informação para
chegar o mais próximo possível da realidade; tudo mostrava que o
conhecimento do passado é coisa em constante movimento, como já
dizia Marc Bloch. Com tudo isso, organizamos um pouco mais a história
do rádio e a própria história de Londrina, dirimimos algumas dúvidas
históricas e, inclusive, redimensionamos o recorte temporal para 1947
a 1963. Para nós, a conclusão deste trabalho significa um serviço
prestado à sociedade. Para a Bruna, em especial, a realização pessoal
de um sonho que nasceu e se desenvolveu durante os últimos quatro
anos.

No plano acadêmico, uma das contribuições desta pesquisa foi
recuperar a data da primeira transmissão feita pelo rádio esportivo
londrinense. Com o auxílio de publicações periódicas da época e de
fotografias, descobrimos que foi em 1947 e não em 1949, como pregava
a bibliografia disponível, que os ouvintes da Rádio Londrina receberam
pela primeira vez em sua casa os lances completos de uma partida do
futebol amador local. A partir daí, as irradiações esportivas passaram a
fazer parte do cotidiano do veículo. Nos primeiros anos, havia grande
destaque para o esporte amador. Além do futebol, turfe, basquete,
natação, atletismo, vôlei e futebol de salão eram algumas das
modalidades transmitidas pelo rádio.

Se o amadorismo reinava dentro de campos e quadras, no
microfone a situação não era muito diferente. Antes da era dos satélites,
todas as transmissões externas tinham que ser feitas por linha física,
telefone mesmo, um artigo raro na época. Irradiar um jogo, mesmo na
vizinha cidade de Cambé, demandava trabalho árduo por parte de
técnicos de som e dos próprios locutores. Era preciso, por vezes, subir
nos postes e amarrar o fio que seria utilizado. Mas a trabalheira não
acabava por aí. Muitas vezes, aconteciam panes nas transmissões por
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problemas técnicos ou até por roubo de cabos. Durante o período de
1947 a 1963, as dificuldades com linhas telefônicas não foram
completamente resolvidas. Pelo contrário, com o surgimento de novas
emissoras, a demanda por linhas aumentou, mas não a oferta. A solução
encontrada pela Companhia Telefônica era fazer um sorteio: quem
ganhasse transmitiria a partida, quem perdesse precisaria encontrar uma
solução alternativa.

A mesma concorrência que complicava a vida dos departamentos
esportivos no quesito das linhas telefônicas era um estímulo para fazer
um rádio cada vez melhor. Os colaboradores entrevistados destacaram
ter saudades do tempo em que todos as emissoras tinham ótimos
profissionais em seus setores especializados. Com concorrentes à altura
nos outros prefixos, era preciso caprichar na irradiação para ganhar a
simpatia do público e, consequentemente, a audiência.

A criatividade também foi uma marca forte do rádio esportivo
londrinense no período pesquisado. Para driblar a técnica precária valia
de tudo, até mesmo se unir ao concorrente e transmitir em cadeia. Não
era incomum duas ou três emissoras se juntarem para irradiar um jogo.
Nesse caso, os locutores de cada uma delas se revezavam no microfone,
ou seja, cada um transmitia um tempo ou um pedaço da partida.

Além da escassez de linhas, os profissionais de rádio daquela
época sofriam com a precariedade dos equipamentos, por vezes
bastante pesados e ineficientes. O trabalho do repórter de campo era
limitado por metros e metros de fios e por uma parafernália pesada
que precisava ser carregada. A falta de cabines nos estádios também
era uma dificuldade enfrentada naquele tempo. Mas nada impedia que
o esporte chegasse aos ouvintes, mesmo que fosse necessário trabalhar
à beira do gramado ou em cima de telhados.

A fundação do Londrina Futebol Clube em 1956 (que nos anos
70 se tornaria o Londrina Esporte Clube) e a criação dos Jogos Abertos
do Paraná em 1957 contribuíram para o fortalecimento do rádio
esportivo na cidade. Os Jogos Abertos deram novo fôlego ao esporte
amador e movimentaram os departamentos esportivos das emissoras.

O esporte nas ondas do rádio
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Ao longo dos anos, porém, as rádios passaram a centrar sua atenção
no esporte profissional, deixando de lado o amadorismo. No final de
1963, eram raras as menções ao esporte amador nos programas
especializados. Cobrir os jogos do Londrina era outro desafio para os
profissionais. O sucesso do clube despertava a ira das torcidas rivais e,
algumas vezes, “sobrava” para os radialistas, que arriscavam a própria
vida para irradiar um jogo fora da cidade.

Um ponto a ser destacado é a qualidade das transmissões feitas
pelo rádio local. Alguns entrevistados ressaltam que, naqueles anos, o
rádio era uma escola na qual os novatos podiam aprender com os mais
experientes. Era comum um locutor estreante gravar jogos simplesmente
para “treinar” e depois ouvir o produto junto com o locutor titular da
emissora, que corrigia erros e dava dicas. Aos poucos, a escola de rádio
virou celeiro de bons profissionais. Todos os anos narradores, repórteres,
comentaristas e técnicos de som saíam de Londrina para trabalhar em
emissoras de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Os casos mais lembrados
são o de Antonio Euclides Sapia, que venceu um concurso na famosa
Panamericana, “A emissora dos esportes”, e o de Arceno Attas, que
deixou o rádio local para trabalhar na Rádio Globo do Rio de Janeiro.

A análise da Coluna de Rádio, da Folha de Londrina, no período de
1953 a 1963 evidencia que as emissoras londrinenses davam grande
destaque ao setor esportivo. Era o departamento com os melhores e
mais bem pagos profissionais. Apesar disso, alguns colaboradores
garantiram que não dava para viver com o que o rádio pagava, era
preciso ter mais de um emprego. Tinha-se realmente “um rádio muito
bem feito”, em que imperavam o idealismo e a boa vontade.

Com esse trabalho, pretendemos organizar a história das
transmissões esportivas em Londrina de 1947 a 1963, que se encontrava
fragmentada e dispersa. Obviamente, existem muitas outras histórias
que não foram contadas aqui. Muitos depoimentos tiveram que ser
suprimidos – pela falta de espaço e de tempo hábil – e muitos outros
ainda estão guardados nas memórias dos pioneiros ou em alguma gaveta
de escola. A parte mais interessante de pesquisar a história é saber que
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não existe verdade absoluta e as informações nunca se esgotam. Sempre
é possível cavar mais fundo, descobrir erros, corrigi-los e ampliar a
compreensão dos acontecimentos de determinada época. Ou seja, ainda
há muito da história de Londrina, do rádio e do rádio esportivo
londrinense para ser pesquisado, organizado e democratizado por meio
de novas publicações.
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